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AO DVQVE DOM
T H Li O D O S I O , &c»

NA6 cabe na humildade de minhas for-

ças oíFcrecer feruiços a V. Excellen-

cia ; mas eíle he por fy próprio de

tanta valia, que o nao pode fazer menos a-

ceiro a incapacidade de quem oofferece.An-

dauaô remotos da memoria dos homens os
memoraueis , e heróicos feitos do Condefta-

bre dom Nuno Alures Pereira , por ter o
tempo confumido a infigne obra deFrancif-

CO Rodrigues Lobo
, que taó copiofamente

os celebraua : ientiaó todos , como eraju-

fto , taó grande perda •, porem naÕ auia quem
fe deípuíeííe a darJhe remédio : até que eu

( pollo que dos mais inferiores ) obrigado
do zelo commum da honra do Reyno , e

do que tenho em particular de feruir a V.
E:tfcellencia tratei de imprimir á minha cuí-

ta eíta obra de nouo , com pouco mais ca-

bedal que de bons defejos j mas o feruor

da refoluçao , e execução deilespreualeceo
contra as eilreitezas do tempo , e contra as

que de ordinário me fazem lentir as mode-
radas poííes deíla OíEcina : e pois Deos foy
leruido fauorecerme para leuar a impreíTao
ao cabo, feja o também V. Excellencia de
a emparar como coufa iua , e aceitalla co-
mo leruiço de quem fez mais do que
podia , e muito menos do que defejaua.N.
Senhor guarde a V.Excellencia por muitos an-

nos. De Lisboa em 20. de Março de 1627.
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O CONDESTABRE
De PortVGal

D. NVNO ALV ARES
PEREIRA.

DE FRANCISCO RODRIGVES LOBO

CANTO I.

ARGV MENTO.
Fingif/e humfonho^ do qual obrigado EU
Key D. Fernando manda defcobrir o Ex-
ercito com que ElRey D, Henrique de Ca-
Jlella defce fobre Lisboa, D, Nuno Al-
vares Pereira da relaçnm a ElRey das
companhias do contrario , e he armada
Cavaleyro.

CAfíTo as armas reaes , e o firme peito

Do Varam Portuguez nunca vencido
Que quãto era na paz aos Ceos aceyta

Tanto na guerra foy forte e temido :

Cujo braço a feu Rey deyxou fujeito

O Reyno em vários bandos dividido

E fujeytara a toda a redondeza
Se lhe naõ dera o Ceo mais alta cmpreza.

De



6 O Condestabre de Portvgal.

De Dom Nunalures canto , o Valerofo

Claro libertador da pátria terra ;

'

(^e immortal fez feu nome, egiorioíb >;

Em armas , em juftiça , em paz, e em guerra /

E com triunfo mais alto, e mais famofo

De todos os que o mundo breve encerra

Em batalha a li próprio fe venceo

,

Conquiltando depois da terra , o Ceo.

Sufpenda Apollo a Lyra de o.uro fino

Ecom as nove irmaas ouça meu canto

Que invoco outro favor alto e divino

Outro mayor poder íiiprem.o e íanto

:

Vejam que nefte aíTento criitaiinQ i"

Sobre as azas da fama a voz levanto

Ecom fonoro canto , e brandx) veríb

Efpallio feu valor pelo univerfo.

. Oo Vos Virgem mais pura que as eftrellar

QLiepifando^aseftais na claro aíTento

E veftida do Sol
^ que he Senhor delias

Dais honra, gloria, e luz ao.íirmamento:

A quem das creaturas as mais bellas

Ajudando dos Ceos ao movimento
De anjos eCherubins d iveríbs choros

Cantão hymnos , e Verfos mais fonoros.

Vos rhefouro do Ceo ; certa efperânça

Dos homens , e dos bens que Eua perdea

Doce reilauro ; Vos jufta balança

Em que ja fe igualou a terra e Ceo ,

Vos ÍLíScntai Senhora a confiança

De quem em voíío nome fe atreueo

;

Fazei que a minha penna o Ceo a coroe

Ecomo de-tal Aue, cfcreua ,, e voe./ ,
-

. ^jc**

Na6



Gr^To Primeiro. 7
NaÓ procuro o fauor da incerta fonte

A quem'Pégafo deu o nome e traça
,

Nem os louros do vaó Caílalio monte.
Que honra as frontes poéticas, que enlaça

Para que do graó Nuno os feitos conte

A vòs inuoco fó fonte de graça
,

Monte de perfeição , louro mais nobre

,

Que outro diuino foi defende e cobre.

Eíle he o capitão que fó triunfaua

Dos armados contrários que vencia

Qjàndo ante voíTas aras penduraua
Osfamofos trofeos, que adquiria:

Efte o que os altos templos fabricaua

Todos ao nome fanclo deM A R I A

,

Do volTo Nuno canto humilde e forte

A valerofavida , e fandla morte.

VoíTa he alta Senhora , a noua empreza y

Meu efte bem nacido atreuimento
,

Os louuores da gente Portugueza
,

Qiie dos voíTos naô tira o penfamento

;

Onde ha tanto valor , tanta grandeza
Tenha meu verfo algum merecimento

,

QuenosvoíTos muy firme, e m.ui feguro

Contra os mores perigos , me auenturo.

E vos príncipe claro
, que eftais vendo

Nefte fiel retrato que ofFereco

Quem feu nome immortal engrandecendo
A voffo eftado deu nome e começo ;

Vos a que eftaó os fados prometendo
De taõ heróicas obras fruito e preço ,

Vós
5 por vos , delle dino , e d^outro eftado

,

(Seinda efte pode auer) mais inuejado.

Vos



8 O Condestabre de Portvgal;
Vos fegundo Theodoílo a quem fe deue

O que eu noverfo humilde dar naõ poíTo,

Se merece fauor o que fe atrcue

Só na fé do defejo de fer voílò

,

Confiderando o mais que fe vcs deue,

E quanto he limitado o poder noíTo ,

Para que em louuorvoíTo, efcreua, e cante
^^

Dai-me Príncipe a mão, que me aleuante.. »

E ouui beninamente a larga hiftoria

Daquelle fundador do voíTo eftado,

Que adquerido o deixou com tanta gloria '"
l

Como o tendes com gloria fuílentado ^

Fique no mundo eterna etta memoria
Porque a naó perca o tempo defcuidado ,

Honrefe de tal peito , braço , e lança

,

E tal principio acafa de Bragança.

Quando hia Portugal degenerando
Daquelle antigo esforço , e valentia

Comquefoy tantas terras conquillando,

Das que o bárbaro Mouro poíTuia

,

Quando a coroa e cetro de Fernando
A fermofa Lianor tinha e regia

De cujo parecer prezo e vencido ,

Elle a tomou cafada , a feu marido.

Quando naó fe aruoraua o eftandarte

Pollo primeiro AíFonfo aleuantado

Por quem era do mundo em qualquer parte

O nome Português quaíl adorado
Quando da jurdiçaó do inuidlo Marte
Poíle Vénus , e Amor tinhaó tomado
Ecom oremiíTo príncipe indecente

Perdia o brio a Lufytana gente.

Aos



Canto Primevo. 9
Aos fcus ingrato , inútil , fugitiuo ,

Na nobre Santarém viue , e deícanfa

Nos amorofos braços
, que catiuo

O tem a feu querer , e a lua víança
,

Naô lhe lembra fe he Rey, fe morto, ou viuo

Se perde , fe àuentura , nem fe alcança

,

Ao appetite liure , a rédea folta
,

E a honra vay bradando que dê volta.

Quando o Rey valerofoCaftelhano

Dos Portuguefes braços oftendido
,

A vingança procura de feu dano ,

De Fernando outro tempo recebido,

Que ou por juftiça fofíe ^ ou por engano
De vaíTallos , e amigos induzido .

Dentro nos muros feus da própria terra

Lhe fora meter gente, e fazer guerra.

Que por morte do Rey cruel , e impio
,

Dos feus açoute, e exemplo de dureza,

A quem o irmão deixou pálido , e frio

,

Oppondo a pátria , â iey da natureza

A conquiíla do eílranho fenhorio

Moueo Fernando a gente Portugueza

,

Por baftardo Henrique o que ficara
^

Por fucceíTor de Pedro a quem matara.

Deitas e muitas ofFenfas aggrauado
Como o poder bellicoío de Caílella ,

O mar de brancas vellas traz qualhado ,

E a terra de efquadroes de gente bella ,

Contra Fernando o braço levantado
Que fem receo , auifo , e fem cautella

Em lugar de acudir á noua afFronta

De feus amores fó conhece e conta.



<ro O Condestabre DE PoRTvG^i;
O fom ja das trombetas , e tambores

Por entre os altos montes vem Toando
Dos guerreiros de Henrique vencedores,
Que do Tejo as áreas -vâo pifando

,

"^

O pouo Português com mil clamores
Em vão inuoca o nome de Fernando

,

Que noutra guerra o trás amor fujeito , ^

De quem vencido eftá mais fatisfeito. i

Huma noite que qual outras paffaua

No mlmoíòdefcuido , em queviuia.
Que fócom Liánorledo fonhaua,
Contente fe acordaua , ou fe dormia

;

Em hum profundo loaho o fepultaua

A fua mal fegura fantafia ,

E de mortal fuor cuberto , e cheo.

Lhe moftraua iílo em fonhos o receo.

Com efpantofa fúria vio decendo
Huma nuuem dos ares defpedida

Qiie ao eftrondo , e rumor que vem fazendo

Fazaballar a terra eftremecida
;

O Rey com tal vifao ficou tremendo ,

Qual a enzinha dos ventos combatida

,

A morte eíle temor lhe reprefenta
,

E a voz dentro no peito llie arrebenta,

Vioabrirfe efta nuuem pollo meo
Rompendo com hum trouao mui furiofo

,

(Jue o ar de efcuras treuas deixou cheo

,

E fó no meo hum rayo luminofo

;

Timido ai li ficara , e com receo

Qualquer coração forte , e valerofo ,

Olhando hum vulto humano que apparece ;^

Que mais que o rayo ofFende , e rcfplandece.
^. Qual
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CJjal fecoibama achar defacordado

Quem dormindo ficou na caía efcura.

Que trazendoihe a luz fica enleado

Com a vifta
,
que mil çoul^s lhe afigura

,

Os olhos abre, e cerra de turbado

Quanto mais olha a luz , menos atura

Tal o Rey quebra a viílalódesolhalla,

^E o medo, dos cabellos prende a falia.

Coma tremula luz indiferente
^

Hum caualeyro armado vê diante
^

Com as armas e efcudo tranfparente -

Que parecem iinillimo diamante

Aleuantado o elmo reluzente

Com huma coroa d'ouro radiante
,

E no efcudo as quinas Portuguezas

De eterno lume por milagre acefas.

A efpada com que fere o leve vento

Defi defpede os rayosde Vulcano
Comhumafpeitocruel 5 hum termo ifento ,

Olhaua ao Rey medrofo de feu dano.

Os olhos fitos nelle o roílo intento

,

^Soltando a voz do peito mais que humano

,

Com grande ira que nelle fe accendia ,

Esforçando as palauras , lhe dizia,

' Rey defcuidado , indino da coroa
E nome Português

, que inda o ceo ama ,

Que hoje por ti taó vil fe infama e foa , .;

Quam claro o eu deixei na voz da fama , (

Socçprre aos fortes muros de Lisboa

,

Acode Rey aoReyno que te chama,
E antes que da Fortuna a roda deça

Lcuanta o coração, ergue a cabeça.

Teu



12 O Condestabre de Portvqal;
Teu imigo naó vês que liure , e ledo

Vay pifando do Tejo a rica praya ?

E que fubido aqui com rifco , e medo,
Tu vigiando eftás como atalaya ?

Nao vês que ja conhece , e verá cedo
Como o teu poder, e honra defmaya ?

Naó vês que o campo feu vay preguntando

ÁQHde fica efcondiao el Rey Fernando ?

Olha efte armado, c forte cavaleiro,

Com as infignias reaes ^ de que te efqueces ,

Acorda , olhame o rofto verdadeiro,

Qje com jufta razão me deíconheces ;

Eu fou o grande AíFonfo , o Rey primeiro,

A que em obras tam pouco te pareces
,

Ej fou o que ganhei com braço forte

A terra, a quem tu vas trocando a forte.

Eu ha o que ao bárbaro inimigo

As bandeiras ganhei com tanta gloria

,

Eu fou o que deixei coíti meu perigo

Efte diuino efcudo por memoria.

Eu fou o que te chamo , o que te obrigo

A fuftentar a fé d^nli viíloria
^

E a liberdade antigua Luíytana ,

Que por teus vaós defcuidos fe profana.

Deixa a vontade efcraua
,
que te offende.

Segue o nome que tens com peito altiuo
,

Com o poder da razão catiua , e prende

O defejo , que aílim te traz catiuo :

A aíFeiçaó leue , o leue amor fufpende.

Vê que o preço da honra he exceíTiuo ,

E obriguete ( fe a honra naó te obriga )

Ver que te ha de vencer gente inimiga.

Olha



Canto Pkimeiko. t^

Olha o bom Rey Dauid por quantas vias

Foy no Reyno , e no cetro caftigado

Por tomar a mulher ao forte Vrias

,

Retrato natural do teu peccado ,

Da culpa que fem fim chorar deuias

De Deos , de ti , da pena defcuidado

Pollo fuaue engano defta vida,

Tena6 lembra cobrar a honra perdida.

Põem os olhos no Ceo fereno , e claro

,

Nelles o coração, tegora impuro,

j
De Ia veras decer teu certo amparo,
Teudefenfor, caílello, forte, e muro, ^

Veras que o que me a mim cuftou taò card
'i

Eftá no áureo íeculo futuro

Por diuino poder
, predeílinado

A fer por largos annos fuftentado.

E fe por teu defcuido negligente

For oiFendi.da a pátria liberdade
,

O Cetro paíTarà da illuílre gente
,

Aquém nella renoue a minha idade,
A num Rey tam valerofo , e taó prudente

Que honra fcrá dos Reys da Chriílandade

Que te deténs Fernando , vê que aguardas ?

Que outro ja fe adianta , e tu fó tardas ?

Efte que vês comigo o ceo benino
Pêra remédio guarda de teu dano

,

Efte com braço , e com fauor diuino
A outro dará o império Lufytano

,

E tingirá do Tejo cryftalino

A$ correntes com o fangue Caftelhano,
E com o nouolouuor doReyno, e terra, ;

O temor yçncerá de incerta guerra.

Ifto
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líío dizendo hum moço Ihemoftrou,

Que Polia mao direita prezo tinha,
Cujo fercrío roílo aíTegurou - 'T

A fúria com que oRey hrâásltíêb^inM ^

Armado
, oeimo fó defenlaçòU'? r"^ ^Q

No qual hum rayo eftranho fe detinha
",

' 'T

E o eícudonã^coí; que afronta às cores, i

Huma ci-uz brarica aberta em quatro floresci-

Efta vifao aò Re5>^^^cíefãparece '

Qie com frio téinòí em nada acefta
Vay a faiarlhp, â voz fe lhe emniudece

,

Tendo para a pergunta aboca aberta, ''^

•N^íle fuando acorda , *^e lhe p'áVécê - ''^•^>V

Que de hum grafidé perigofe liberta ^3
Da voz que ouuioíuíjpenfo , edo qiíé vira^'-''^

Nem defpois de acordado os alhoâ tira. A
Mas ja fora do fonho e do perigo

.

Vê em feu erro acaufa, e arazaô " í

Accuíandofe eftàúa fó cohfigé - ' ^
Conftrángido de medo- o coração^'
E òu pollos ameaços do caftigo

3

Ou porque culpa ja íua aiféiçao

Mil couías traça ^inuenta , e imagina.
Depois que contra fi fe determina;

Ia difcorre áa varia fantafia

,

Como ha de reftsmrar tam gi^nde afronta

Eis qué outro nouò efpritolhéuacia.

Que mil ardis, emachinas^Ihe aponta'.

Ia de feu poder fó tudo confia

,

Ia faz de feus-rfiríoreâ méhós 'Corirá

Com lembrançasf Ida honra e dá vingança
Dá inil voltai no leito, e naSdeícánça.
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Leuantafe animofo diligente

Para o paiTo atalhar ao Cafteihano

Chama a conielho^ e armas toda agente, .

E elle fe arma também com eíle engano
,

Mas o Prior do Crato o nao confente

,

Sabendo que o preíente he menor dano
,

Que com gente iem ordem , e em tal modo.

Auenturarfe o Rei e o Reyno todo, ^

Ah diz o illuftre velho, iabio , e forte ,

De quem cedo ouuireis o nome e fama
Ah nao corraes Senhor trás voíTa morte

Num defufado eftremo em que vos chama,
Hoje vos nao fieis da varia forte .

»

Que o anim.o vos moue, e vos inflama

De atras conuinha ter tomado o falto

Nao ja agora dos voíTos , e armas falto.

Ordenay voíTas gentes valerofas

E entaõ oufai depois de apercebido,

Que eftas que vedes vir taõ animofas

Çuidaõ que eftais dos voíTos efquecido
,

As horas que julgais por vagarofas

AíTeguraõ 'melhor voíTo partido

De vagar fe conquiíla o Reyno alheo

,

E he ardid dos oufados o receo.

Deixay paíFaro imigo que arrogante. _.

Cuida que tem a emprefa diiFerente,.i:jib bI
Quem deixa o forte atras , nao vay diante,'"^

Que fe vira a Fortuna facilmente
,

^

Arma mandai tocar no mefmo inftante
,

Que em breue fe apercebe a forte gente
Que o que vay de prudente a voluntário
Vay deoufado íeahor a temerário.

Dei.
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Deftas razoes vencido , o Rey fe dece

Do temerário feito que intentara ,

Mas ante os feus armado íe offerece

A guyallos aíTim como os chamara

,

Que ainda que ao Prior nifto obedece,
Nem poriíToos defejos atalhara.

Ia manda defcobrir o campo alheo

,

Que marcha íem eíloruo , e fem receo.

Qual por obedecer ao Rey trocado

No ligeiro ginete vay voando

,

Qual naõ quis efperar nenhum recado,

E vem airofo o campo atraueíTando,

Qual falta no cauallo confiado

A força dos eílribos defprefando
,

Qual para nao fazer tanta demora
Calçou fobre os arções a aguda efpora*

Em breiíeefpaço a villa defpouoa

A gente que era á Corte coftumada,

Como por toda elk fe apregoa

Qu'atença6 de feu Rey noutra he mudada,^

Para onde o fom das caxas moue e foa

;

AtraueíFao caminhos 5 monte, eftrada

Cada hum com nouo fpirito bufca a guerra I

Por nao ver fobjugar a pátria terra. i

Efpalhados por valles
, por outeiros ,

Ia diuiíaõ as armas, eos pendòes^ V

Donde voitao fufpenfos e ligeiros

Com temor dos armados efquadrdes :
>'

Alguns que va6 detrás , voítaó primeiros ^
Batendolhe no peito os corações ,

>

E os que contao das gentes do inimigo >

Mefturaõ juntamente o feu perigo»

In*



Canto Primeiro. 17
Inda o Rey cuidado fo nao fe efquece

Do que vira no fonho temerofo

A tardança o oíFende , e lhe parece

Cada momento efpaço vagarofo

A's torres leuantadas fobe e dece

De armas , de gente, e guerra cobiço fo

,

Quando no campo á fralda de huns outeiros

Vio em galope vir dous caualeiros. (nha.

Voltando as lanças vem com graça eftra-

Suftentando os cava lios fobre o freo

,

Que com hum brio igual , deftreza , e manha
Mais reprefentaõ gollo

, que receo
;

AtraueíTando vem campo , e montanha ,

Trazem de verde , e ouro hum rico arreo ,

Era cujas guarniçoens o foi ferindo

Se vay em vários lumes diuidindo.

Na torre fobre hum braço reclinado

Entre huns dos miclhores que o feruiao

,

Olhaua o Rey aos moços com cuidado
Pregunrando entre aquelles quem feriao

De fua arte e poftura nam.orado
,

Como enuejofos m.uitos dos que os viao

Dom_Aiiiaro Gonçalues de Pereira
,

Que era o Prior, fallou defta maneira.
Os dous Senhor que vedes vir correndo.

Ambos da cor veftidos de efperança

,

Que inda o pefado arnês defconhecendo
Somente armaô na paz efpada e lança

;

Ambos meus filhos fao
,
que conhecendo

O que em íeruirfeuRcy cada hum alcança,
Foraõ por ver a gente de Caftella.

Para vos dar noticia , e rezaõ delia.

B Que
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Que pois ia minha idade naó permite

A eftes membros cançados ligeireza

,

Porque ás paííadas forças pôz limite,
^

Com eftas largas cãs , a natureza

:

A elles lic rezao ,
que agora incite

A que empreguem , féruindo a voíTa alteza,

A lealdade; e esforço, que defendem ,

Que herdarão dosauós, de que defcendem.

Nao me fez recear efta vontade y

Que pcdiaó feguir-fe-lhe outros danos

De feu atreuimento , e liberdade ,

Quando os viíTcm de perto os Caítelhanos

;

E pofto que o mayor tem pouca idade,

A idade do menor he treze annos

,

Ambos de animo nobre , e leuantado ,

Mas efte mais valente , e mais oufado.

Attento eílaua o Rey que cpnhecia

O valor do bom velho, que refponde,

E a veneranda barba lhe decia

A te o peito onde á cruz branca efconde,

Do roílo 5 corpo , e voz logo fe via ,

Qiie ao valeroío fprito correfponde,

Também moílraua o Rey no modo c rofto

Amor , fatisfaçaó i defcjo , e gofto.

Dos valeroíos moços mais contente' i

Por hum recado feu manda chamailos ,

Que ouulndo o meíTageiro diligente

Salt2ô ligeiramente dos cauallos

,

Do pouo corre a vellos muita gente

,

Que naô fabe entre fi mais que louuallos^"

Ia com Fernando edá junta a Raynha

,

l

Que com o que ouuira ^ iguaes defejos tinha;
f

Entre '^
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Entra diante o de mais tenra idade.

Que Nunalures Pereira era chamado

,

Que em arte, brio, esforço, e grauidadc,,

Foy logo dos da corte auentajado

,

Mouendo o paíTo vay com liberdade,

O rofto m.uy feguro , c confiado ,

Em cuja gentileza, graça, e arte

Igual contenda tem Apolo , e Marte.

NemNarcifo entre asNimfas taô famoíb
Com fettas , arco , e com dourada aljaua

,

Nem outro Endimiaó bello , e fcrm.ofo

,

Quando a lua em feus olhos fe ecfipíaua

:

Nem Ganimedes moço venmrofo

,

Que à lupiter da terra namoraua

,

AloílraraÓ gentileza mais louuada

,

Que Nuno com a mao poíla na efpada.

O rofto varonil era comprido
Da cor das rofas fobre a neue pura

O cabelo fútil , louro , e crccido

,

Que em anéis fobre as fontes fe pendura:
Na vifta muy ligeyro de fçniido

Olhos piquenos, mas de luz fegura :

O corpo em proporção de gentileza

Promete esforço , brio , e fortaleza.

A efte olhando o Rey com ledo rofto,
lhe manda que o inform^e do que vira.

De que fubido outeiro , de que pofto
As Caftelhanas gentes defcubrira ;

O moço qu- conhece o prefupofto
Delle que entie as palauras fe forrira,

AíTim refponde ; e todos efcutauaõ

,

Porque do que elle diz pendendo eftauao.

B ii Qui-
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Qiiifera alto Senhor que nefta empreza

Fôramos com razão de vos"chamados
Quando paííar nos vira vofTa alteza

De inimigas cabeças rodeados
,

Que entaò com huma vontade mais aceza,

E naó ja como agora enuergonhados

Moílrara cada qual ter ouíadia,

Mais de bom capitão
, que naõ de efpia.

Porem nem dos outeiros por feguros ,

Isíem d'entre aruoredos efcondidos

Fomos bufcar lugares mais efcuros

Para fugir, ler viftos , ou fentidos
;

Nem o amparo bufcamos de altos muros
Para ficarmos delles defendidos

,

Mas na campina à vifta do perigo

,

Fomos correndo o campo do inimigo.

Vimos do grande exercito , e famofo

,

A foberba vanguarda que marchaua

A onde o outro com o foi mais poderofo

Sobre mil varias cores fe erpalhaua

,

O corpo do eíqi»adraÕ tam numerofo

Que a efpeíTa multidão defordenaua

,

E a gente mais luzida , e mais galharda

,

Dando coftas ao Rey na retaguarda.

Mal com os olhos o numero comprende,
\

Quem d'outra experiência naò fe enCna

,

Mas quanto ao largo a viila mais fe eílende

Cuberta de armas ve toda a campina j

A gente de apinhada a íi íe oíFende

,

Que fora a confufaó delia a ruina

,

E com pouca da nofla , e bem regida

Poderá facilmente fer rompida.
E fe.
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E fe me dera a idade confiança

,

Como o coração fey que esforço dera

;

Com efte tenro braço, e leue lança

Ajudado de poucos me atreuera

,

Mas nao me falta ó Rey outra efperança

Se o enganado imigo vos efpera
,

De moftrar o valor da minha efpada

A' cufta de feu fangue mais honrada.

Qiial a pedra que tem por natureza

O metal atrahir luzente, e fino,

Qje no ar o fufpende , abate, e peza

,

Fazendo com que a figa de contino

;

Tal o Pereira ouíado que defpreza

O poder do contrario , como indino

,

Ia o Rey fufpenfo tem
,
ja o aleuanta

,

Huns defconfia, huns moue, outros efpanta*

Qual gaba a confiança de fegura.

Qual lhe louua a repoita taó difcreta.

Qual a graça dos membros e a poftura ,

E a mudança do rofto tam quieta

,

I Outro que entre os louuores ja murmura
' Com eícondida inueja , e nao fecreta

,

Que impoffivel parece que fe veja

Alguém com tantas partes fem inueja,

A Rainha Lianor que o termo via

Do valerofo moço que failara,

E daquella alta moftra conhecia
Huma coufa no mundo eílranha e rara ,

Emgraçadas preguntas lhe fazia

Ao que do campo imigo diuifara

,

Inquirindo as bandeiras , e os Unais

Por lhe dar occafiaõ de dizer mais.

Se
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Se alta Senhora diz me dais licença ,

Que ao inimigo cí^mpo outra vez laya

,

E íem arrifcar mais que a minha oftenfa

Atraueire do Tejo a branca praya

;

Antes que o foi da noite as treuas vença

Aaui preza trarei huma atalaya

,

Que obrigada confeffe , ou por vontade

O que vós naõ fiais de minha idade.

E a pouco por feruiruos me auenturo ,

Que naó auera braço que mo impida

,

Nem efquadrao armado , ou forte muro ,

Nem fetta do curuo arco defpedida.

Com ir em voffo nome , irei leguro

,

E fe na empreza em fim deixar a vida

,

Que mor gloria , e que mais felice forte ,

Que achar em pouca idade honrada morte?

Ella que a cortezia, auifo, e graça.

Igual tinha também á fermofura

Com huma beninamoftra em nadaelcaça,

Com que efta confiança lhe aííegura

Lhe diz, que alem de crer que a obra taça

A vida lhe naó quer , nas da ventura

;

A elRey por feu , naquelle inftante o pede

Que com fombrante alegre lho concede.

O Prior tâlerofo naó fe cfquecc

Da ceremonia a tais tempos diuida

,

Poftrado com os filhos fe oíFerece

A por em feu feruiço fempre a vida.

Que mda a mercê, e fauor, que fe merece

Deue fer^ciomo as mais agradecida

Que ou compre a preço igual, ou mais barato,

Nunca hedpaz do bem hum peito mgrato.
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Armalo o Rey quer logo caualeiro

Com Diogo Alares Pereira o forre irmão
Auizado 5 valente , e bom guerreiro

,

CX}c a nenhum do feu tempo daua a mao ;

Mas ha de fer Nunalures o primeiro
,

Qje o fora por efcolha , e por razaõ

Armas manda bufcarlhe, em vaô bufcadas
,

Que todas lhe eraó grandes , naô pcfadas.

Naô hauia armas que cm tao tenra idade
Hum caualeiro armaítem para á guerra

,

Naó vai ter a Rainha efta vontade

,

Nem mouerfe por ella o mar , c a terra

:

Mandou prouar de arnezes cantidade,

Que o almazém real continuo encerra.

Mas nenhum ferue para o moço oufado.
Que ha de fer pollo Ceo na terra armado.

Moftra pezar de ver que o naó podia
De aço fino veftlr naquelle inílante

,

Põem o defejo em brajos da porfia ,

Porque atalha então mais fc aleuante

O appetite yaõ
, que aonde fe cria

Nada mais que a n próprio põem diante,

Nada fica que naô reuofua e veja

,

A fim de confeguir o que defeja.

Como o noíTo querer vay niílo errado

;

Como a opinião própria nos engana
;

Ojam longe anda a ventura d'hum cuidado
E quam perto apparece a viíta humana

;

Qjanto contenta ás vezes o arrifcado

;

Quanto remédio ha que a muitos dana

;

Quam certo he , na ventura , e na mudança
Deíbentir nos fucceflbs a cfperança

;

Por
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Por contentar Perílo o feu tyranno

,

Qiie de duro , e cruel fe naõ contenta ,

Fabrica de metal o nouo engano,
Que a voz humana em bruto reprefenta

,

Por premio do trabalho teue o dano

,

Que nclle ali primeiro fe exprimcnta

,

Phalaris que conhece o baixo intento

,

Pagouihe num tormento, outro tormento.

Vai o filho do Sol cortando o Ceo
Sobre o carro do pay foberbo e ledo

,

E o bem que para honrarfe pretendeo

,

Por fcu querer lhe trouxe o mal taô cedo
Quando cuidou fobir, então deceo.
Sem querer crer ao pay efte fegredo

,

Elle o miniílro foy de feu perigo,

E outrem ficou chorando o feu caftigo.

Lianor cobiçoía afFeiçoada

Sem tempo , e fem razaô fegue o defejo

Para efta execução muito aprefíada

,

Que o voluntário amor fempre he fobejo.

Mas quando defte em vaó defenganada

Se vir noutros cuidados , noutro enfejo

,

Com que eftremos fem tempo,e fem proueito,

Reprendera irofa os que tem feito.

Que diííerente em tudo íe moftrara ?

Que veneno mortífero lhe dera ?

Se feu futuro mal adiuinhara

,

E aly prefente a caufa conhecera

,

Em fua morte as armas procurara.

Entre as difcordes ondas o efcondera,

Oa fizera então delle , o que fazia

O pay Saturno aos filhos que temia.

Ma*
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Mas da ordem fatal em tudo alhea

Bufca
,
qual foe a fimplez borboreta

,

A luz que a villa alegre lhe recrea

E fó nella morrendo fe aquieta

,

Mal o dano encuberto íe recea

Co:ti caufa tao diílante , e taô fecreta

Em todos punha os olhos , e o delejo

Em ver a Nuno armado neíle eníejo.

Hum caualeiro aly velho e prudente

Para quem fe voltou niílo a Rainha
Difle que Dom loaó claro excellente

Meílre de Auis as próprias armas tinha

Feitas naquella idade florefccnte

Do nouel caualeiro
,
que aly vinha

,

Lauradas com fútil engenho , e raro

DeíTe metal que Arábia dà tao caro.

Era o velho fagaz de longa idade

,

E inda do fangue antiguo defcendia

,

Do que guardando a pátria liberdade
,

Deu preío o Rey dom Sancho a dom Garcia

,

Saltando aquelíe íprito de bondade
Do valerofo corpo

, que regia

Nos férteis campos
, que hoje o Tejo banha

,

E o fangue entaó cobrio da nobre Efpanha.
Era fabedor na arte efcura e fea

,

Que Zoroaítro aos Perfas infmou

,

E na com que a fagaz , impia , Medea
lafao do drago em Colchos libertou,

Affiguraua o ar na forma alhea
Transformaua

, qual Circe antigua vfou

,

Ligaua as fombras negras
,
que mouia

,

Mudaua a luz ao foi , a cor ao dia.

Por



a6 O CoNDESTABTis DE PoktvgaL:
Por léus encantamentos alcançara

Qae'inda daqueile Tangue valerolb,

Qae a antigua Lufytania fempre honrara ,

Naceria hum varaõ claro , e famofo
De esforço 5 e de virtude illuftre, e clara.

Do nome
, que o dos feus fará ditofo

,

Dando alto principio á noua hiftoria

,

E a defcendentes íeus eílado , e gloria.

E fabendo que o tempo fe chegaua
Daquelia deíejada profecia

,

Que nas armas do meílre começaaa

,

E em armarfe Nunalures coníiftia

,

A morada deixou em que habitaua y

E na corte efperando aquclle dia

A feus olhos tam doce , e tam contente

Naquella occafiaó fe achou prefente.

DiíTe alii o que ouuiftes : e Leonora
Vendo que alcança ô fim do que pretende

Naô confente em defejos mais demora ,

Qje com qualquer tardança o tempo oíFende

Como fe aquelle o feu cuidado fora

,

Só nelle fe defuella , e nelle entende

Com alegria manda , e aluo rofo

Pedir as armas pêra o forte moço.
Prouidencia diuina em nada errada

Como a feu fim occulto tudo ordena
A vam opinião noíla enganada
Quam cegamente ás vezes nos condena.
Mil vezes a Fortuna grangeada

Tudo ao certo eíFeito defordena

Se naó guia o faber fanto e diuina

O noífo encaminhar he defatino.

Per-
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Permite quem ordena , e pode tudo

,

Porque he ló poderofo , e verdadeiro

,

•Que entaô embraíe Nuno o forte efcudo

Do que ha de fer por clle Rey primeiro

;

A gente humana em vaó põem niílo eftuda

O Ceo fomente o arma caualeíro

,

E bem moftrou depois no que venceo

Que as armas que trazia eraó do Ceo.

Manda a Rainha, o mellre lhe obedece,

Poílo que ella , fem caufa , o defamaua

,

dom as armas a vida lhe offerece

,

Que ella menos que as armas defejaua :

Ia o luzido ames que refplandece

Com o ouro que em mil laços o eímaltaua

Trazia meilageiro diííerente y

Que vem ram apreííado quam contente.

Ia com a confiança mais madura
De aço fino o Pereira eftá cuberto

Com outro brio ja , outra poítura

Daua de feu esforço hum penhor certo

A Rainha em louuores o aíTegura

Com enueja de muitos que eilaÓ perto,
E toda a flor da corte ali prefente

Ella mefma o armaua alegremente.
Ali a ordem tomou de caualeiro

Com o apparato , e goílo que conuinhá
A filho de hum varaó tam verdadeiro

,

E a hum mimofo em graça da Rainha

,

Hum tio feu lhe ferue de efcudeiro

,

O Rev para mor honra lhe padrinha

,

E Com os olhos cheos de afíeiçao,

Os preceitos lhe dá da proíiílaõ.

Mas
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Mas ferindo-llie o elmd com a efpada

,

Como em tais ceremonias he coftume,

Sahio de ardentes rayos abrazada

,

Ferindo pollos ares íutil lume,
A fala ficou toda alumiada

,

E o Rey que algum fegredo mais prefume

,

Entende do donzel que ali fe armara

,

Qi^e era o que o Rey no fonho lhe moftrara»

Muitos da eílranha luz foraô turbados

Bem como quando a nuuem trifte oppaca
Rompendo-fe em trouoes arrebatados

,

Com relâmpagos fere a vifta fraca

,

Porem logo contentes focegados

Com a viíta do Rey que a tudo aplaca

Cada hum grandes bens delle pronoílica ^

E feruindo a Lianor na corte fica.

Armado o moço altiuo parecia

Qual o capitão Grego douto e bello

,

Qaando a vizeira do elmo defcobria

De ouro entre neue , e rofas o cabello

,

Com armas obrigaua a quem o via

Muito mais a inuejallo que a temello;

Qje hum tenro parecer brando e fermofo

Nao pode fer aos olhos temerofo.

O Prior nao confente que fe aparte

Da corte , o que aífim nella fe eítremara

Quem no animo ,
graça , auifo , e arte

Tam dino de fer vifto fe moftrara

,

Deu-lhe de feus criados tanta parte

Quanta para o honrar lhe contentara

,

E hum ayo fabedor, prudente, e velho

De autoridade , esforjo , e de confelho.

Logo
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Logo no^ tenros annos começou

A moílrar o valor com que naceo

,

Para ás altas emprezas que acabou

,

E alTinadas batalhas que venceo

:

A terra em verdes annos contentou

,

Como também depois a terra e ceo

,

Que fempre he o principio eftranho e raro

De íoberanos fins indicio claro.

CANTO 11.

A R G V M E NT O.

ElRey dom Henrique voem cerco a Lisboa ^ o

Cardeal de Bolonha legado do Papa Gregório XL
fã\as paxes entre os Reys em Santarém , torna-fe o

de Cajíella, O Prior D, Aluaro trata o cafamcnto

de D, Nuno Alures Pereira,

E M tanto o forte exercito marchando
. Pollos defertos campos Luíytanos

,

A cidade de VlyíTes vay bufcando
Fazendo eftragos , roubos , mortes , danos ,

Que os antigos defcuidos do Fernando
Dauaó esforço e valor aos Calkihanos,
Tendo por acabada huma conquifta

Na qual naõ manda oReyquem lhe refifta.

Ia chegao junto donde o mar vizinho

,

Que as correntes do Tejo ver procura
Contente vem bufcalas ao caminho

,

E em fuás doces aguas fe miílura

;

Por onde nauegando o leue pinho
Retrata as brancas vellas n^agoa pura

,

Que com o vento que fopra brando , e frio

F^rem etn branca elcuraa o fundo rio.

Ia
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Ia delcobrem ao longe a populofa

Cidade que de VlyíTes foy fundada.

Ia lhe apparece a força poderoía

De taõ guerreiras gentes fuftentada

,

Ia receaó a guerra perigofa.

Ia a todos o temor lhes nega entrada.

Tremem ao ar bandeiras , e pendões

;

Mas mais tremem no peito os corajóes.

Que vendo a defufada fortaleza

Das leuantadas torres e altos muros

,

Donde encerrada a gente Portugueza

Os eftranhos na6 deixa cílar feguros j

Ia temem os fucceíTos defta empreza

Cotejando os paliados , e os futuros,

O furor que ate li tanto os conuida

,

Ia rende as armas ao temor da vida.

Mas vos o moradores defcuidados

Que liures de temer aíTalto alheo

Em brandos exercicios occupados

Vos naò moue da guerra algum receo.

Vinde e vereis os campos femeados

De armas, e o largo mar de vellas cheo,

E fe ainda o duuidais porque naõ vedes ,

Leuantai-vos vereis o que naó credes.

Vfem daquella antigua alta pujança

Voííos guerreiros braços vencedores

Guarnecei-uos de efcudo , efpada , e lança

Cauallos , malhas , íettas
,
paííadores

,

Renoue-fe entre vos aquella vfança

,

De pífaros , trombetas , e atambores ,

Que inda que forte o defapercebido

Qualquer contrario íeu faz atreuido.

Correi
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Correi ao campo pois quem a cbrigaçam

Tinha para atalhar 20 mal prefenre

Kaô pode víar a tem.po defenfaó

Jvías por fobejo amor que pouca gente.

Outrem lhe tinha prefo o coração

Que accudir com.o Rey naô lhe confente

JVias vos como leais fortes, e oufados

Kao Ibis a feus delcuidos obrigados.

Tam mal crem neíle tempo os da cidade

Aquelle eftranho e vao atreuimento.

Que nem a noua certa os perfuade

Para tocar de guerra hum inílrumento
j^

Nem para defender a liberdade

Fazem qualquer vfado miouimento-.

Ate que bate ás portas o inimigo

A onde he mayor afronta
,
que o perigo.

Huma legoa dos muros alojado

Eftaua o Rey Henrique
, quando a terra

Com o remédio tam tarde aparelhado
Em ordem fe difpoem de fazer guerra ^

Em bandos anda o pouo aleuantado

Huma porta atras outra ja fe cerra

Tambores fe ouuem
, pede a gente ajuda

Armao-fe , e nenhum íabe aonde accuda.
Trás ifto o reboliço , e confafam

Da gente que entre as portas fe miííura
A companhia fae fem Capitão
E todos faó foldadcs da ventura,
O tropel de ginetes fem pendam
Dentre a gente de pee rom.per procura
Todos facm com animo á pelleja

Mas naõ ha quem os mande^ou quem os veja,

Huiu



52 O CONDESTABKE DE POKTVGAIL.
' Hum diz que he bem 4 a pátria fe defenda

Com cauas 5 terraplenos , e trincheiras ,

Outro que feja em campo tal contenda

Toca tambores , faz mouer bandeiras

,

Efte por faluar filhos e fazenda

Na porta ajunta as gentes mais guerreiras

Aonde os dos arrabaldes com recatto

Metem molheres , ouro ,
prata , e fato.

Ainda á forte cidade entaó faltaua

O muro que depois Fernando ergueo

Num eílreito limitte fe encerraua

Que fó ao grande AíFonfo fe rendeo

A gente aly fem ordem fe ajuntaua

Còm alaridos que enchem terra e Ceo

Vendo o campo inimigo que chegando

Como fe ja vencera vay triumfando

Nifto poilo arrabalde liuremente

Sobindo para o alto fe adianta

Acaftellando a mais luzida gente

Na Igreja de Francifco illullre e fanta

Que como o fanto humilde, e penitente

Sobre os Serafins claros fe aleuanta

AíTim o templo íeu famoío e raro

Mais junto eftá do Ceo por fermais claro. -

Eftá num alto monte o mais fobido

Para a parte do mar fobre a Cidade

Aonde ja foi a Deos hum templo erguido"

Noutra de Portugal primeira idade

Que o Rey que aos cinco Reys tinha vencido»

E poda Lufytania em liberdade

Também nefte lugar fez fortaleza

Aos fantos veladores defta empreza.
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Porque as deuoras gentes perigrinas

A que o Ceo trouxe á praya Lulytana ,

Por dilatar no mundo as íantas Quinas

Contra a barbara feita Mahometana
Veílindo de aço armadas efclauinas

Para á conquiila altiua, e fcberaJia

Deíle lugar mais liures, e íeguros,

Aííaltauam do Mouro os fortes muros.

AI7 por fundamento mais faraofo

Dos muitos que depois fe aJeuantarao

A^ Virgem fanta hum templo íiimptuofo

Os romeiros de Ciiriílo fabricaram

Que hoje he mais nobre^ antiguo, e venturofo

PoUos oílbs , que aly fe fepuliaraõ

De alguns puros varões que a ATaura efpada

Derribou polia Fé fanta , e fagrada.

Nefte monte fe aloja o Caílelhano

Ccin toda a gente armada que trazia

Recebendo da noíTa muito dano
Qiie inda a fem defcníaó , lho defendia

Daly trata por forca, e por engano
De entrar o fortes m.uros que temia

Com m.achinas, valor, e diligencia

Mas he mavor que a foiça a refftencia.

A fúria dos foldados dib^barata

Da terra a defcuidada vezinhança
Xaquea , rende , força , aíToIa , e mctta
Por cobiça

, por ódio, e por vingança
Quantas fedas ? quanto ouro ? quanta prata ?

Tirou a vida a alguns , e a efperança ?

Qiianto fangue tengio aos apoufentos ?

De cobiçoíos, vãos, e de auarentcss*

C Em



^4 O CONDESTÁBBE DE PoTí.TyGAL,

Em quanto ifto paílaua íe detinha

•Fernando em fazer gente e recolhela

Mandando de focorro a que lhe vinha

Com animo mais fácil que cautella

Naó pode auer licença da Rainha

Nunalures que defeja ver-íe entre ella,

Que como era ta^.nioço, a tenra idade

O fruito lhe tirou" naÓ ja a vontade»

Ia a gente cufada , a que o furor de Marte

Obriga^por vingança, e por inueja

Cheg"a a' Li?boa , e nella le reparte

Cada hum buícnndo a guerra que defeja

Efcaramuças ha de parte a parte

Todos fentem o dano da pelleja

Kum morre por cobrar a honra perdida

Outro por fuílentalla perde a vida.

Ia trinta vezes vira o Caftelhano

Banhar o Sol feu carro iuminofo

Nas criílalinas agoas do Oceano

Aonde entra nclle o Tejo vagarofo

E outras tantas o vira o Lu íytano

Apparecer corrido c vergonhofo

De ver tam afrontada a forte gente

Que hauia de hir honrallo no Oriente, (do

Quando ao campo de Henrique era chega-

Guido ,
que em feu alcance caminhaua

Cardeal do Pontífice legado ,

Para atalhar as guerras em que eílaua

Delle tiuera o mefmo Rey recado

Ia quando em Portugal foberbo entraua

,

Mas porque defte intento o naô mudaffe

Efperar lhe mandara a que voltafle.

. E ellc
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E elle com pio zelo deíejando

De acquietar ao Rey , feguindu-o vinha ,

E quando as pmya? vio do Tejo brando

la Henrique a Cidade em cerco tinha

Sua embaxada deu ao Rey Fernando

Que armado como ouuiftes í'e detinha

Na nobre Santarém , donde ja fora

Se o naõ tiueraõ laços de Leonora,

E dizendo o que o Papa pretendia

Na deíejada paz lanta smiíade

Para euitar a guerra
,
que leria

Oftenía , e dano , á toda a Chriílandade

Vendo como Fernando a confentia

Porque a razaô , e o. tempo o perfuade.

Para Henrique fe parte, e na paz falia,,

E a Santarém íe torna a confirmnlla.

Logo os embaxadores a Lisboa
Manda Fernando , e torna o Cardeal,
Ia fe concerta a paz, ja íe apregoa
Nos Reynos de Caílella , e Poimgal

,

Em fazer os contraltos em peííoa,

Henrique tinha o goftc principal

,

Vem buícar a Fernando em efte cnfejo

Os dous fe vifitarao lebre o Tejo,
Cada hum em íeu batei err.b andeirado

De armas reaes ; de curo , e feda fina

O rico toldo , ao Tejo celebrado
Vao cortando a corrente criítalina

,

Cada hum de dous varões acompanhado
Como primeiro a tregoa determina
Aly firmarão paz doce , e íegura

Que hum de vontade aceita outro procura,

C ii Ceí-
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Ceffaô as armas logo , e os inílrumentos

Que os ânimos á guerra prouocauaò

Fazem-fe jogos , feftas , cafamentos
^

E em firmeza da paz que ceiebrauaô

Mudanfe os trajos ja com os penfameiítoi

Todos no gefto , e cores demoílrauaó

Aluorojo ,
prazer ,

goílo , alegria

Por asrrad^r ao Rey ,
que alTim queria.

Vai-í-j Henrique contente, e também fica

Fernando dos concertos íatis feito
^

Poílo. que aquellas pazes que publica

Lhe nao podem caber dentro no peito

A armada Caftelhana vai muy rica

E inda com. mayor honra que pioueito,

Qiie he aíías d^entre gente taó valida

(;3uem ofrendida a tem voltar com vida^

Grande parte dos pouos que acudirão

A deí-ender Lisboa em tal jornada^

Em breue a feus lugares íe partirão

Depois que a paz dos Reys foy confirmada

0,3 Capitães , e os grandes que alíiíliraÕ

Em quanto a doce pátria foi cercada

Vendo o lleyno ficar nefte remanfo

A feus aííentos vaó bufcar defcanço*

Dom Álvaro' fe parte o nobre velho

Da li anca dos Reys também contente

Na qual eiie mollrou fer claro efpelho

De hum valerofo animo , e prudente

Quanto el Rey bem fentio de feu confelho

Tanto a fua partida a Corte fente

Qiie hum varaó de tal nome , e de tal lorte

Em gucrra^e em paz he fempre hora da Corte.
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DelRey o mais amado, e mais valido
Era , e de toda a Corte o mais amado
Entre inimigos fempre o mais temido
E entre os nobres da Corte o mais honrado
Graue na paz

, quieto , e entendido
,

Valerofo na guerra, e esforçado
Benino , liberal , e generofo
De vaííallos, e terras poderofo.

Era fenhor muy grande em Portugal
Tinha tal condição , com poíTe tanta
Que qualquer que lhe foíTe em renda igual
Ao feu trato comum naò íe aleuanta
Em langue illuftre, em caía principal
Prior do Hofpital da Cafa íanta
Priuado de três Reys muy venerando
Foi de AíFonfo , de Pedro , e de Fernando.
Pedem feus feitos dinos de memoria

Eterna
, a relação muy differente

Da que aqui tem lugar na noíía hiílçria
Qiie digreííaò taò larga naó coníente
Sua fama imm.ortal, feu nome, e gloria
Sua^vida entre ,tod as excellente
Nao pode em breue efpaço fer contada
Sem fer mais ofFendida que louuada.

Efte foi o que Pedro o Caílelhano
Cruel, ao quarto Aífl^nfo auô pedia,
Pollo Valer, e esforço mais que huiiinno
Honra, confelho, e Fé que nella auia

,

Efte que as pazes fez ao Lufytano
Com Pedro o filho arrante que queria
Vmgar da bella Inês a morte injuíla
Que inda a fonte d^amor lagrimas cuíla.

O Por-
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O Porto defendeo deíle indinado

Principe ,
que abrazallo então quizera

E dos penddies das nãos embandeirado

Nouo muro formou que inda o naó era

Deíle, e d'ourros feruiços obrigado

O Rey quando o chamaua a Parca fera

Antes que o charo efprito deípediíTe

Tais palauras fe conta que lhe diíTe*

Valerofo Prior que eu fempre tiue

Nos olhos igualmenie , e ccraçaÓ

Efta hora derradeira de quem vuie

Para na morte auer de dar razão

lufto he que nefte eftado naó m^e priue

De a voílas obras dar fatisfaçaô

ConfeíTando ante todos que vos deuo

O que pagar na morte naó me atreuo.

VoíTos antepaffados valeroíbs

Com meus anteceííores tam validos

Receberão mercês, cargos honrolos

Satisfeitos dos Reys , e os Reys feruidos

Mas os voiVos íeruiços tam famoíos

Tam grandes , tam leais , tam conhecidos f

Naó nos po'Jo pagar porque os conheío

Delles (fehejuiloaRey) perdão vos peço.

A Rainha que aqui eílá vos encomendo

E efte Infante meu íilho Dom Fernando

(iue de volío valor bem claro entendo

Que inda morto auerels que reino , e mando>

E depois que eíle efprito que viuendo ••

Seníillcs para vos tam leue e brando

Do corpo fe apartar lembrai-uos dclle

Pois que vivendo andaftes femprc nclle.

.



CantoSegvndo. 39
Reinando atras de AfFoníb o rigurofo

Pedro
, que do Pay foi n'alma agraiiado

Naô íe efquecendo o velho valerofo

Do que oRey lhe deixara encomendado ;

Fez que á Rainha deiíe o juílicoíb

Mais terras do que o pay lhe tinha dado
E ao IfFante feruiço , cafa , e gente

A feu nome e valor conueniente.

Ao Conuento de Rhodes neíla idade

Foi de muy nobre gente acompanhado
E por feu nome, esforço , e dignidade

Foi na Religião Mefcre efpeiiido ,

Sempre esforço moilrou , honra ^ e verdade

No lugar de Senhor , e de Driuado

Teue trinta e dous filhos qye viuerao

Dos quais vários Pereiras procederão.

NeíTa região fértil Tranftagana

Fez da Ameeira a força bellicofa,

E nouamente á terra Luíytana

Edificou a alegre Frol de Rofa
Aonde á Virgem pura , e foberana

Fez do feu nome a cafa milagroía

Da ordem lhe anexou muy groíTa renda

Ordenando de nouo huma Comenda»
Fundou os paíTos feus , e aquelle aíTento

De Bomjardim lugar ameno , e ledo
Alegre a qualque rliare p^nlamento
Frefco de vales , fontes , e araoredo
De veraõ tinha aly nobre apofento
Naquella branca idade

, que mais cedo
Nao bufca onde defcance o peito que ama
Menos os paíTaterapos , do que a fama.

Depois
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Depois que de Fernando íé apartou,

E dos filhos que mais que a íl queria

Nefte lugar as armas pendurou
Como quem delias já fe defpedia

O fruito dos triumfos que alcançou

Com os que gera o Sol , e a terra cria

Gozaua em breues annos
;
que efte fruito

Attura pouco , e cufta íèmpre muito.

Defpedio do caminho hum grande efpajo

Os dous filhos que á Corte fe tornarão

Tomando o forte Nuno pello braço

Que muitos piDr feu mal depois piouaraõ
Liando a- ambos num eílreito abraço

A que elies huii^ilmente fe inclinarão

A fé , o ReVjve honra lhe encomenda
Que ame cada hum , tema , e deffenda.

Ficarão os mahcebos valerofqs

Seruindo ab' Rey 'que em muito os eftiníaua

lá tornao aos veftidos curiofos

Que a guerra em aço e ferro lhe trocaua

E ainda que ellès das armas cobiçofos

O ferro mais que o ouro os contentaua

Na6 Jia a quem naó enleue a pompa vam
De huma' foberba mofira cortefam.

Como ò fohoro rio que na enchente

Do carrancudo inuen20 fe miílura

E paífandò os lirríittes da corrente

Cobre com* riiruas agoas a verdura

Depois que o Sol fe m.oftra no Qriente

A aijã fombrafoge a neuoa efcura

Sc recolhe apreííado , e na campina

Defcobre a herua , a aruore , a bonina^

Affim
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AÍTim depois da guerra, econfufam

Em que o prazer da Corte fe derrama

Aleuantou a paz branco pendão

E cerrou lanno a porta a vaga fama

lá palTeaua o brando cortefam

E ja apparecia á linda dama
Vcílidos de contentes , varias cores

Trocando os feitos d'armas nos de amores.'

Dom Nunalures também como obrigado

Ao eílylo da Corte, femeliiante

Ao fagaz cortefao mais apontado

Nenhum quer que em o ferfe lhe adiante

lá reforma o veftir , troca o cuidado

lá fe preza de ayrofo , ede galante ^ i

Vendo que o que a Rainha eftima e preza

He amor , cortefia , e gentileza.

lá o coração liurenaôfeifenta

De hum aíTalto qualquer de formofura

lá do termo galante íe contenta

Do paíTeo da volta , e da mefura

lá dança nos feraos
, já fe apreienta

Cornar, graça deftreza , ecompoftara :

Em tudo de am.or mollra o doce effeito

Porém dos olhos naó lhe oíFende o peito.

.

Os feus fe vellem jà doutra librea

Ia fe trata na Corte o mais cuftofo

O hifpano ginete em que paíTea

He ornais cobiçado , e mais fermofo

,

Ia coln a caça dos montes íe recrea

Outra ora com o Falcão mais generofo
As feras defprezando cá na terra

Moue ás aues do ar contenda e guerra.

Gaíla
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Gaíla as noites ifcato de cuidados

( Qje para eftes cuidados fao meihores )
Hora em ler as hiftorias dos paíTados

Hora eíii ler aueiituras por amores
Contentaô-Ihe catre os verfos namorados
Os extremos , as graças , e os primores

Froito daquella idade tenra e verde
Qjie faz tal difíerença em quem a perde.

iVlas como o coração que traz no peito

Qje de grande ja ftelle naó cabia

Sempre lhe procuraua o mais perfeito

Eilado dos intentos que feguia
^

Mais era afeiçoado que fujeito

Inda que fello a muitos parecia ;

Efcolha certa fó de amor humano
Qje o mais he tudo pena, c tudo enganoi

Lia neíle exercício coftumado

Hama hiíloria na lingoa Portugueza

Do caílo Dom Galaz claro esforçado

Honra, e valor da antigua Corte Ingreza

Vitorio fo fempre e celebrado

Polias prerogatiuas da pureza

Tanto á virtude mais fe inclina

Qae até á morte fer cafto determina.

Qjanto he d^uido aos claros efcritores

O louuor que eíla idade nao confente

Qje debaixo de efcuros, e de cores

As virtudes enílnaó fabiamente

;

Entre o doce da honra e dos louuores

Qje he ifca popular que ceua a gente

A gloria , e fama os ânimos excitaó

Di^oem , ordoiaô, moucm, facilitao.

A que
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Aque honrado naô nioue huma lembrança,

D")s valeroios feitos dos paílados ?

Que naô conceba em íi noua eíperança,

Dw' os íeus lerem no mundo celebrados

A quem naó eauergonha e faz mudança

E inueja honroJa o vellos recontados

Se inda huma liiítoria vãa , mas bem fingida

Moue hum animo illuihe á fanta vida,

Niito a paílaua Nuno ; e também tinha

Fernando outra
,
que aos ieus mais fatisfaça

Ia ao Reyno ordcnaua o que conuinha

Giitando o tempo iiure em monte e caça

1'udo com gcllo e graça da Rainha
Sem qaem nada achaua gofto e graça

Que a vontade que tinha era da fua

Como he do Sol a luz , que moílra a Lua.
Como fe vio na paz mais inclinado

Ao que pedia o Reino fe moílraua

Fez em Lisboa o muro leuantado

Que para refiílencia lhe faltaua
,

Deu nouas leis ao pouo aluoraçado

Com qualquer nouidade que intentaua

Fez a terra mais forte , e mais barata

Fez pezos , fez medidas , bateo prata.

Em quanto goza alegre delle eftado

A que logo a Fortuna teue inueja

Ou por ver nelle o bem mal empregado
Ou porque ninguém quer que firme o veja

Dom Aluaro figamos que apartado
Deíles menores filhos que defeja

Carregado dos annos bufca , e goza
A vida mais quieta , e mais goílofa.

Hum
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; Hum dia quando o Sol fermofo e louro

Nos coroado? montes fe Jubia

Na cefao que fugindo ao brauo touro

'Aos doas filhos de Leda apparecia

Por gbiar da manhaa que rofas e ouro

Sobre a verdura aíegre desfazia

A' caça vay dos feus acompanhado
Qje eile he feu exercício , e feu cuidado.

Partcnfe de galope os caçadores

E os cafcaueis íbantes facudindo

Gs falcoens fe debatem, eos açores
,

As aues que medrofas vao fugindo

O3 célticos poàengos corredores

Qje vaÓ á vilia o mato defcobrindo

Defcobrem das perdizes nefcia banda
A's* quais o velho huma aue foltar manda.
Logo o ligeiro açor nas vnhas leua

A que de trás das outras fe partira

E npolga , dece à terra , aly fe ceua

Ate que o caçador das mãos lha tira

Naò ha huma das outras que fe atreua

A querer reuoar donde cairá ^

E tais as torna o medo com que derem

Qj- á cor da mèfma terra fe paracem.

Correm de'nouo os bufcas diligentes

Por vales, por campinas, por ladeiras

Deícobrem logo as aues imprudentes

Da que leuaó vencida companheiras ;

Te que foltando as vidas innocentes

Como rale das azas mais ligeiras;

Só huma falta ao Prior do fraco bando

Que ante o furiofo imigo vai voando.
ííiijii Entre
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Entre huns efpeílos rrimcs fe meteo

A Perdiz rcmerofa e pcrleguida

,

O ^ov íbbre as niiués corta o Ceo
Que já defpreza a preza ja vencida.

Cada hum dos íeus por ver onde deceo

Ton")a caminho e eílrada conhecida

Te que o Prior famolb o ve priíriciro

Que vai mais apartado , e mais iigciro.

Atraueila correndo hum aruorcdo

Do quai hum rio o paflb atraueflaua

E encoílando-fe ás fraldas de hum rochedo
Por entre os brancos Teixos murmuraua
Donde vio quQ no meo de hum penedo
Huma pequena hermida {>; mcílraua

A cuja porta hum velho venerando
Eilaua lobre as pedra? repoufando.

O defcorado rofto penitente

Reprefentaua idade ailas comprida
Huma calua niuy pálida, e luzente,

A barba branca elpefla e iruy crecida.

Sobre hum pardo burel tílreitamenie

Huma larga correa tem cingida

E no peito huma imagem milagrola
Da que foi Virgem , may , filha , e efpofa.

Fez no claio Prior muy grande aballo
Ver aquelle lugar que nunca achara
Bradou ao Hermitao para acordalo :

Que antes que elle bradaííe ja acordara
Porque ouuindo as pifadas do cauallo
Para o Prior alegre fe voltara

E com rogo modeílo humilde e pio
Lhe pede que atraueffe o xnanfo rio.

NaÕ
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Naó eílranhes o grande atreuimento

Lhe diz 5 ó varaó fcrte a quem fe deue

Mais huirildade , c irais acatamento

,

Que huma ouz?dia aíRm ligeira , e leuç:

Mas quem leua a tenção por fundamento

Na vontade do Ceo m.elhor íe atreue
,

Vem pois te trouxe agora a forte minlia

Que a grandes efpcríinças te encaminha.

Dom Aluaro ficou como enleado

Das palauras que o velho lhe dizia

PaíFa o rio fufpenío , e com cuidado

Por faber de miais perto o que feria

Recebeo o HermitaÕ alucraçndo

Que a reípeito obrigaua e cortella

Que nas brandas razées , e na apparencia

Moftraua exemplo faó , honra e prudência.

Apeou- fe o Prior febre a verdura

E o cauallo de hum verde ramo prende

Entraõ na eftreita hermida cuja altura

Ainda a eni-rada humilde lhe, defíènde :

Depois que á Virgem fanta clara , e pura

Cada hum poftrado em terra as graças rende

Sentados fora ao pé d' huma aueleira

-Lhe falia o hermitaõ deíia maneira.

Tronco daquella eftirpe generofa

Que tem guardada a fumma mageftade

Para gloria da gente valerofa

Que Jia de efpalhar na terra aChriftandadd

Cuja illuftre progénie venturofa

Dominará com gloria noutra idade

Os Reinos, e Prouincias ,
que oje encerra

Europa em quanto o mar rodea a terra.

CujOS
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Cujos nunca vtncidcs defcendentes

Nouos irares, e terras adquirindo

Dcminarám remotas cutras gentes

Que habitaõ Nilo, Barhro , Garge, c Indo.

Aqui te guia o Ceo para que aumentes

O que elkó as eílreilss permittindo

E começando huma obra rao diuina

Miniílres o que o fado predeílina.

Tempo he conueniente , e oportuno

De fe ccmprir feu defejado intento

E de dar companheira ao fcrte Nuno
Que he deíle m.eu prefagio o fundam. cntP
Será de Marte eípanto, e de Neptuno -

Será de Portugal vigor , e alento

Que de leu braço armado em dura guerra

Tom.ará forças ccm.o Antec da terra.

E para que fe cum.pra elte concerto

Por influxo de ellrellcs ordenado
E nao feja , o que tílá ncs fados ceito

Por defcuidos dos hcm.cns atalhíido

Por mini nefíe lugar te he cefcuberto

Qu€ chara efpofa des ao f iho amado
Cujo va]or na terra fem íegundo
A feus pes deixará vencido o mundo.
Como guia da forte le í^ncam-inho

Pollo que das eílrellas claro vejo
E antes que Apolo acabe o feu caminho
Veras comprido o fim deíle defejo,
Entre as terras que regao Dcuro, e Minho
A que ja agora enuejaõ Tibre , e Tejo

,

Trifte eftarâ , e chorando a bella efpoià

CJiie ha áç fcr taõ alegre, cvemuroía.

. Dcfta
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Defta outra noua pJanta o mundo efpera

Que com íeus verdes ramos fruito e flores

P^ará na Lufytania primauera

Refucitando os braços vencedores

,

E diz que como o Sol na fua Efphera
Nuno triumphar das armas , e tambores

Nella armadura humilde que me veíle

N'outra empreza entrará alta , e celefte,

Ceílando o fabio monge que fallaua

A voz 5 ao caualeiro fufpendeo

E vendo íer do Ceo quanto trataua

Os olhoc ieuantou e as mãos ao Ceo ,

Com palauras que o gofto lhe enfinaua

As graças humilmente oífereceo

Com as lagrimas nos olhos de alegria

A quem tudo gouerna , ordena, e guia.

E logo o venerauel roílo e ledo

No que coníaua hum pouco aíTegurou

Para ouuir fe daquelle alto fegredo

Ainda algum prefagio lhe ficou :

Porém no mais eípeíTo do aruoredo ,

Para onde o manío rio atreueíTou

Os feus bradar ouiiirao
,
que o cauallo

Pollos paíTos feguindo vem buicallo.

Deípedio aprefiado o hermitaô

Cortando -lhe as palauras que reíponde

Satisfaz-fe de verlhe o coração

Que em verdadeiros olhos nao fe efconde.

Tempo ha de vir ( lhe diz) claro varaõ

Lugar e occafiaõ mais certa aonde

Se conheça a tenção defta obra minha

E agora vay com o Ceo que te encaminhai

Como
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Como acorda alterado oqucfonhaua

Achar algum thefouro defendido

Qiienoque o váoProrheo liie moílraua

Traz fempre o penlamento , e o ieiitido

Communicar naó oufao que cuidaua

Pornaó lereftoruado , ou entendido

E no lugar fantallico que via

Põem balifas na varia fantefia.

Defta forte o Prior com os feus fe parte

Pollo mefmo caminho que o guiara

Leuando o penfamento á aquella parte

Que o fatídico velho lhe Hioílrara

As palauras recorda , o modo , a arte

Com que hum taó grande bem Iheaffigurara

Reprefentando o goílo na memoria
Daquella defejsda , e doce hifioria.

Porem deixando o fabio que aly fica

Gozando a doce vida raó quieta

Para- o prudente fó íegura e rica

Qi^ianto conceder pode o bom planeta j

Trás dos futuros bens que pronoílica

Pollo que das eftrellas interpreta

Vamos bufcar o efFeito verdadeiro

Que efte vio Nuno armarfe caualeiro.

Recolhefe o Prior ledo , e contente

Do penfamento occulto que trazia

Saber logo procura aftutamente

O que em tal auentura fe efcondia :

O coração leal que nunca mente
Lhe daua alegres nouas cada dia

Era poucos foube em fim que o fabio velho
Em mais fundaua asobras,que em coafelho.

D ]Sas
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Nas dele: roías terras que honra e rega

O fundo Douro, e vagarofo Minho
Que a correníe ao mar contente entrega

Deixando entre altos montes o caminho
Aonde Pomona , e Ceres nunca nega

Seu louro fruito , e Bacco o brando vinho
Aonde Zéfiro , e Flora colhem flores

E chora Filomena os Teus amores.

Ouuc huma dama illuílre e celebrada

Que com V^afco Goníàlues de Barroío

Elbndo hum breue eípaço defpolada

A m.orte lhe roubou leu charoefpofo ,

E naquella cefaó taó magoada
Naquelle eftado trifte e laílimofo

Entre lagrimas vaas íeu mal publica

Só , fermola , difcreta , honefta, e rica.

Alem da clara eílirpe generoía

Da formoíura , e graça lobre humana ,

Que bem baila fer nobre e íer fermoía..
,

Para vencer qualquer vontade humana v;0
Era fenhora rica, e pcderoía

Que he o que mais contenta , e mais engana

Deulhe a ventura tudo o que mais preza

Para feauenrajar da Natureza.

Foi o noíío Prior logo auifado

Que por feus mefageiros pretendia

Saber de algum final , noua , ou recado

No lugar aonde o Monge lhe dizia ,

E entendendo que o fim de feu cuidado

Naquella dona illuílre fe entendia -

Sem mais fe aconfelhar nefta demanda

Hum caualeiro feu ao Douro manda.; ...í
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E por apreííar mais eíla ventura

Outro inuiouao Rey com o mefmo intento

Cuja vontade elle ha porbemfegura
Se a pode alfegurar merecimento

Cada hum dos mefageiros que procura

Moílrar na diligencia feu talento

Ao Douro hum , á Corte outro fe aparta

Chegou a el Rey Fernando e deulh'a carta.

De todas eftas coufas muito alheo

Traz Nuno o penfamento , e o íentido

Sem delejo , efperança , e fem receo

De fer entre irmãos tantos o eícolhido

Mas quando eíle recado á Corte veo,

Ia delia a Bomjardim era partido

QnQ por mandado 5 e gollo da Raynha
Ao defejado pay vifitar vinha.

Elle o agalalhou com fefta , e goílo

Como aquelle a que amaua de verdade
E em fuás efperanças fós tem podo
O defcanço, e íabor daquella idade

E porque tem fó nelle , a vida , e goílo

Poucas horas lhe efcondc eíla vontade
Padeando com elle a larga lala

Tomandc-o polia mão defta arte falia,

Moftrame a idade Nuno o fim da vida
Vejo que eftou da morte muy vefmho
Chegarei cedo á meta prometida
Porque ha ja muitos annos que caminho
Defejo antes que a morte me defpida
Pello que de teus feitos adeuinho
Darte huma companheira illuítre , e bella

Por ver antes que|acabe o fruito delia,

DU Tra-
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Trago niílo continuo o penfàmento
Cada hora m^is fe apura eíía vontade
Naô te ouzara fallar em cafarrento

Que hc natural aos moços liberdade

Mas nas obras que faó de entendimento
Nao ha porque efperar madura idade

Conuem que a occafiao feja madura
Q^je em poucos annos ha muita ventura.

O Ceo benino agora me ofFerece

Lugar para honra tun e gloria m.inha

Qiie he huma dona illuftre que m.erece

Naó íó fer tua efpofa mas Rainha
Eíla que em íangue e partes le ennobrece

Com riqueza e pcder qual te conuinha

Dcfejo de efcolher por filha e nora

Mas o teu querer fó ire falta agora.

Trás iílo alegremente o que tratara

Do cafamento o velho lhe dizia

Como o feu caualeiro lhe mandara
E como elRey também nelle entendia

Que figa aquella empreza illuftre e clara

Com amoroíbs rogos lhe pedia

Nuno que oi;rra afeição no peito efconde

Com humildade íabia lhe reíponde.

Vos Senhor me obrigais a hum nouo eílado
Que nunca me paliou pòlla memoria
la mais pus odeíejo de fer cafado

Mas por graça o julgaua , epor hiftoria;

E como moço , e mal determinado

Qiie tem noutra conquiíla ogofto e gloria

Refponder leuemente naó m.e atreuo

bem vos fatisfazer contra o (^ue deuo.

Quem
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Quem em tal ca fo em vao fe determina

Ou acerta por erro , ou erra em tudo

Daime tempo íenhor
,
que o que imagina

Erra por eleição , naõ por defcudo

Ouuindo o pay repolla taõ diuina
^

A replicar-lhe foi , mas ficou mudo
Mandalhe que de eípaço cuide e veja

O que elle nao cuidar tanto defeja.

Satisfeito de ver que em tal idade

Cabia entendimento taô maduio
Lhe deixara eíla efcolha na vontade
Se o nao aluoroçara o bem futuro,

Por mil vias o tenta e perfuade

Temendo hum coração tam firme e duro
Porem aonde a razaó domina e manda
Tudo ie rende em fim , tudo fe abranda,

CANTO III.

Celebr/í^fe as ^vodas de Dom Nímalures Vereir.i^

pirtefe com fut efpofapara as terras dentre oDou^
ro^e MinhOyChamado do prior <vemyfft'i afua mcrte-^

€om a delRey D. Henrique fe mone a guerra entre

elRey D. loãofeufilkoy e elRey D. Fernando'. D.Nh'
ntlures 'vai porfronteiro a Portalegre^donde m^nda
defafiar ao filho do meftre de Santiago de Cajtella,

•

NA6 fabia em que modo fe efcufaíTe

Dom Nuna lures ao pay do cafamento
Nem porque termo , e modo o defuiaííe

Daquelle íèu defejo , e penfamento
;

Quando lhe hiaafallar ; fem quefalIaíTe

Dante mão lhe atalhaua aquelle intento

Nenhum declara aquillo que pretende
Que antes que hum falle , o outro o defende.

Ro-
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Roga O Prior , e em breue tempo obriga

A may de Nuno honrada e verdadeira

Que o moua , o aconfelhea que lhe diga

O que he jufto que buíque , ellime , e queira

Que alem de o filho a ter por certa amiga

Lhe obedece em tudo o bom Pereira

Mas das razoes que daua conuencida

No meímo que lhe roga ja duuida.

O Tio Ruy Pereyra oulado , e nobre

D outra parte o combate cada dia

A quem mais claramente elle defcobre

O differente intento que trazia

Cada hum ja de razões eftaua pobre

Polias com que elle a todos defendia

Tomar aqueileeftado, doce, e graue,

Que hejugo, inda que a muitos he fuane.

Em quanto nelleo moço naó confente

Com huma vontade a tantas rigurofa

Tornemos a Fernando que contente

Lhe quer dar companheira taó fermofa ,

Tanto que o mefageiro diligente

Lhe deu do velho a carta cobiçofa

Com huma cobiça igual , igual vontade

A dona efcreue , obriga , e perfuado.

Ia neíle tempo o caualeiro aftuto

Que ao Douro era partido , a carta dera

A dama 5
que pagando o vão tributo

Em lagrymas ; culpaua a parca fera

Por ver cortado em flor o tenro fruto

Que tantas efperanças prometera

E indanao conuencida de ligeiro

Mandou tratar muy bem ao mefageiro.
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E elle fe ouue de forte na embaxada

CQue era homem de valor, e entendimento)

Que deixa a dona illuílre aíFeiçoada

A quem nunca pós nella o penfamer.ro •,

Que he rrefponde) a tenção pêra ella honrada.

Mas que tratar naõquer do cafamenio

Sem que primeiro aelReydelle informaíTe

E com vontade fua fe acabaífe.

Contente o caualleiro fe tornau^
Da refpofta da dona , e da cautella

,

E com mores razoes fecontentaua

Das perfeições , e eftremos que vio nella ,

Quando a carta dei Rey também chegaua ,

Que com o mefmo deíejo o defuela
,

Pois tais termos a obriga , e de tal forte
,

Que faz que em breue efpaço venha á CortCr

El Rey ao feu querer procura eífeito

Para dar ao Prior íatisfaçao

A dona ja de amor tem cheo o peito

Polloque lhe reuela o coração,
Vendo o Rey naó iomente fatisfeito

,

Mas parte intereííada na tenção.

Para a jornada apreíla muitas gentes

De criados , vaílallos , e parentes :

Aly vem os de Aluim profapia antiga

Dos que ao Conde Henrique acompanharão
Contra a feira barbarica inimiga

,

Que ja de Guimarães o noiViC honrarão.
Os Coelhos illuftres que inda obriga
A memoria dos peitos que moílraraô
Os Meios que engrandece a clara fama
Todos do fangue illuftre deíla fama.

Che-
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Chegou muy nobremente acompanhada

A Corte, aonde era aíTas bem conhecida

Foi dei Rey com miiyra honra feilejâda

,

E da Rainha honrada , e recebida ,

Das damas mais fermofas inuejada.

Ou polia fermoíura , ou polia vida

Que vem tomar , e cada qual defeja
;

Vida antes de fe ter , dina de inueja.

Fernanrfo que em tais obras naõ dilata

O fim que o bom deíejo lhe pedia
,

Defpoíala com Nuno logo trata

Polias parte?;, e does quenella auia,

Eila que mais cortes dama qve ingrata

Ao Rey quer parecer naquelle dia ,

Obedece a feu mando facilmente
j

Pouco faz quem defeja fe confente.

Ia para o Bomjardim parte apreííado,

O mefageiro alegre que leuaua

DelRey para dom Álvaro o recí^do

E da Rainha a Nuno que ochamaua

,

Ah quanto fica o velho magoado
Da vontade que o filho lhe negaua ,

Vendo arepóíla , e carta ja da dama,
Que dona Lianor d'Aluim fe chama.

EntaÔ de feu defejo dobra a força

De parentes , e amigos fe aproueita

Ia naõ bufca razoes , obriga , e força.

Entre as brandas que diz lagrymas deita

Nuno que a defenderfe mais fe esforça

Se vê em prizáõ mais dura , e mais eílreita ,

Ia mais deuagar peza e coníidera ,

Mas naô ja arrependido o que fizera.

Vèn-
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Vendo que a Rainha à Corte o chama

O payo roga, o tio o aconíelha
,

Amayoobriga, que elle eílima eama,
Vor amiga prudente e íabia velha ,

E que eítàja na Corte a nobre dama,
Que para os defpoforios aparelha

,

Entende que Deos quer talcafamento

Nelle a vontade pcem e o peníamento.

Ah por quam vários , e eícondidos

Deos infinito , e eterno , e íòberano

,

Deixou noííos remédios repartidos

Para nos libertar do eterno dano,
Com huma Ibmbra de males naò fofrldos

Com hum efprito do ceo num peito humano
Aos bens nos chama, aos males nos acode.

Condição de quem ama , e de quem pode.

Manda ao íanto Abrahaõ quelheoíFreça,

A Ifac hum filho fo que tanto amaua ,

Que ponha em fuás aras a cabeça

,

Por trofeo de amor , com que o tentaua
;

Faz que o velho chorando lhe obedeça
E o filho que a feu golpe humilde eílaua

Depois que alegres vaó aobedecello
,

Entaó põem Deos a mão entre o cutello.

Guarda ao moço Ifac porque pretende
De fua geração íublime, e iànta

,

Trazer o ramo excelfo
, que deícende

Ate a mais levantada , e pura planta
,

Então da morte a vida lhe defende

,

Depois íobre as eftrellas o leuanta

,

Nem o pay perde a gloria merecida ,

Nem o filho innocentc perde a vida.

Quer
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Quer que o Pereira forte , e valeroíò

Entrando na dourada ííia idade
,

Incline o peito altiuo , e generofo
,

A conferuar perpetua caftidade.

Faz que defpreze eítado poderofo
,

Por lhe dar em oíFerta efta vontade
,

Ate que elle lhe dá occulto indicio
,

Qae nao quer
,

que efte feja o íacrificio.

Ia depois de obrigarlhe o coração
,

Qye humilde a íeu querer todo fe entrega

Depois que ao velho paynega afeição,

E á fua idade tenra o fruto nega

:

Da Deos principio á clara geraçaÕ
,

Que em íaó fobidos ramos prende e pega
Para occupar no ceo tantas cadeiras

,

E abater ante a cfuz tantas bandeiras.

Ao venerando pay logo fe inclina

Com efpirito nouo , e noua graça ,—
Diz que fó elle o manda , e o domina

,

Que a elle he jufto ió que fatisfaça.

Que feguir feu mandado determina
,

Que ordene 5 que difponha, mande, e faça,

Da vida fua , e penfamentos delia
,

O que quifer fem medo , e fem cautella.

Ao Ceo o velho humilde as mios leuanta.

Dando as graças a Deos contente , e ledo,

Qaenao efperou ja com gloria tanta

Ver começado o bem de feu fegredo

,

Como a verde era abraça a tenra planta
,

Com que'fe foi criando no aruoredo,

AíRm abraça ao moço eílreitamente

Com as lagrimas nos olhos de contente.

As
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As benções amorofas multiplica

Sobre taó defejada obediência
,

'

Eftado lhe promete , e caía rica
,

Eterna , e generofa defcendencia ,

Parte do que oje vemos pronoftica
j

Com fé , com efperança , e com prudência, ^

Trás iílo da partida logo trata,

Que quem muito defeja naò dilata. ^

Ia íe parte contente o tenro eípofo

,

Qje a dama efpera ver de dia em dia ,

E mais contente o velho valerofo
,

Que entre os filhos hum Marte parecia ,

Sobre hum cauallo forte e pcderofo

,

Que com as mãos entre a cilha fe feria.

Dos caualeiros feus acompanhado
,

Que da cruz branca o peito tem cruzado.

Foy de todos os grandes recebido

Com amor , aluoroço , e com refpeito

Por taó famofas obras merecido

,

E empregadas melhor em tal fujeito

,

O gentil eípofado mais corrido

Dos muitos parabéns , que fatisfeito

Hora*^a cor muda , hora outra cor concebe,

Mas com vergonha , e graças os recebe.

Lianor , e Fernando o recebeo

Com godo a tais cuidados oportuno

,

E para as ledas feftas de Himeneo
,

Conuida alegremente ao forte Nuno
,

E quando o foi cançado fe efcondeo
No criílalino reyno de Neptuno,
Vio a Leanora o noíTo caualeiro ,

E ali a bella dama o vio primeiro.
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O que ambos íintiriaó julgue agora

Quem pôs eqi tal eílado o íeu deiejo ,

Porque euqueneftejogo eftou de fora,

Mal faberei pinrar o que nao vejo

,

EUa tomaua a cor da bella Aurora
Com a que lhe fazia hum nobre pejo ,

Elle que a viíta à furtos empregaua
Da mefma caufa a própria cor tomaua.

O Prior valerofo alegremente

Feíleja a eleição daquelle empa-ego

Cada hora mais aíegre, e mais contente

Com goílo , e com razão naô tem focego

,

E quando o claro foi á negra gente

O orizonte moilroj efcuro , e cego

,

E a nós trazendo odefejado dia »

Encheo o mar , e a terra de alegria.

Ordena o cafamento celebrado

PoUo cuidado , e gollo da Raialia

,

Sem o apparato vaô e coftumado

Porque a fegundas vodas nao ccnuinha.

Com a nora depois , e o defpofado

Para o Bomjardim logo encaminha,
Que ainda que íaudide á Corte daua,

Nenliuma Içua entaó poUo que leuaua.

Venturoíb mil vezes o que vio

Obedecer Fortuna a feus intentos,

E que em feus próprios annos confeguio

O duaidof:) fim de penfamentos

,

Ditofo a quem feu fado confe*ntio

Nad fazer tnentirofos fundamentos ,

E mais vezes ditofo quando alcança ,

No fim dehuma cfperanja, outra efperança.

Di-
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Quem porem libtTtou tal ccntinerxia.

Das iiTtadas elpofas reprcuada

;

Nao fer julgada mais por impotência.

Que por virtude cm tantas defejada

,

Caíliífima Lianor
,
que ella excelência

Para vos entre as outras foy cardada ,

Delia vereis ao tarde o doce fruito
,

Que o ceo paga com muito,.o que ama muito.

Paliados alguns dias
,
que gaílaraõ

Naquella alegre terra os dclpofados
,

Fará as do Douro, e Minho fe apartarão

Com vaíTallos , amigos , e criados

,

Na faudade interna que deixarão

Nas lagrimas , e termos coílumados

,

Naó gafta tempo agora a minha mufa

,

Que hir paíTando adiante naÓ fe eícufa.

Achou Nunalures calk nobre , e rica
,

Mulher perfeita 3 e terras abundantes,

O ceo na terra os bens lhe multiplica
,

Com mais fertilidade que nunca antes

Ao trato aldeão logo íe aplica

Com os piquenos benino , e com os poíTantes

Amigo, liberal 5 e generofo
,

Mais inuejado ali , que cobiço íb.

Por coftume ordinário fe feruia

Com quinze , e mais valentes efcudeiros

;

Que pollo nome , e partes conhecia
;

Por fieis , esforçados caualeiros
,

Com trinta homens de ^fporas que trazia

ApeíToados bons , e verdadeiros

,

^

Caçaua e monteaua , ò bem iucundo
Temiíi a Deos , eftaua bem com o mundo.

Ires.
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Tres annosneíla vida focegada

Com a chara conforte ali viueo

,

E nelles ouue a filha defejada,
'

Que á noílk Lufytania enriqueceo
,

Dous filhos cuja vida em flor cortada

,

Logo entrando na terra foi do ceo,

Antes que ella naceííe fenecerão

,

Tornando aferdoCeo donde vieraô.

E já o velho pay de longa idade,

Sçnria perto o fim da defpedida
,

Chamou o o alto Deos cuja vontade

Difpoem , ordena , e traça , o fim da vida

Chama os filhos de esforço , e de bondade
Para fe apercebei para a partida ,

Nuno das terras vem que o Douro banha.

E com mais defafete o acompanha.

Deu o efprito a quem lho tinha dado
Na Amieira , aonde entaó viuia ,

Dali a Flor da rofa foi leuado

Com pompa funeral de Clerizia.

Naquella mefma Igreja fepultado

'Que ergueo ao fanto nome de Maria
Repoufa la no Ceo liure de guerra,

Que obras dinas do Ceo deixou na terra.

Dom Pedra lures Pereira forte, oulado

Dos irmãos o mayor
,
que a cruz trazia

Branca , e que tinha emRhodes profeíTado

NeíTa religião fagrada , e piá

AoRey pede do Crato o priorado ,

Que por morte do pay vagado âúia

E de feus bons feruiços e feu rogo

Ftrnando commouido, lho deu logo.

De-
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Depois liuremente ilio concede

Ficou na corte ; delle e juntamente
Dos mais irmãos Nunalures fe defpede
E aos íeus lugares vai ledo e contente

,

A corte a liberdade naõ lhe impede
Nem faudade delia ou falta fente

Em hum focego igual gaftando a vida
Serue a razaô ao golto de medida.
Aly nos frefcos valles , e campinas.

Que lhe dauao contentes feu tributo

Pifaua liure as heruas , e as boninas ,

Das fetas colhia o louro fruto,

Gozaua as doces fontes criftalinas.

Que de perlas naõ tem o valle enxuto
,

Tinha àà liberdade o mor thefouro;
Hora á vifta do Minho , hora do Douro

Eílando hum dia alTim nefte deíuio
,

Sem da corte enganoía ter lembrança
Gozando o íol fermofo, o vento frio,

E as aruores vertidas de efperança
Ao longo do fereno , e manlo rio

,

Que em amorofas ondas le abalança
Com a amada mulher em graça , e fefta ,
Entretendo-íe ali paííaua a fcfta.

Hum homem ve para elle vir direito
Com apreíTado paíTo preguntando
Hum alforje pendendo íobrc o peito,
Ka maó huma azagaya vem pezando,
MeíTageiro parece que he de efeito

Huma carta lhe traz do Rey Fernando,
Chegou, deu-lha, leo Nuno logo a carta

j^

Manda-lhe o Rey que á vifta delia parta.

E Que
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Qae por morte de Henrique o Caílelhano

,

Com quem tiuera pazes , e concerto ^,

Succedera loaó ao Reyno Hifpano

,

Do qual efiaua imigo deicuberto ,

Que recebia o Reyno grande dano

,

Poilo atreuimento , e defconcerto

,

Do mçílre que era entaó de Santiago ,

Qiie tem feito na raya grande eftrago.

Que tinha ja as fronteiras garnecidas

Com valeroía gente Luíytana ,
^

E entre os grandes as praças diuididas ,

Das terras que diuide o Guadiana;

Para que foíTem delles defendidas

Contra a fúria da gente Caílelhana

,

Que em Badajoz o meftre imigo tinha,

Com que affaita a coniarca ali vefmha.

Que em Portalegre eftá por capitão

O Prior dom Pedralures que então era

,

Que com os feus fe vá ao nobre irmaó

,

Que por fronteiro feu contente o efpera

,

Salta no peito a Nuno o coração

Que outra noua melhor ter naõ poderá

,

Mas a Lianor o fangue o rofto deixa

,

Por hir ao coração que ja fe queixa.

Se elle recebe alegremente a noua

,

A fermofa coníorte fe entriftece

Elle por dar de íi mais alta proua

,

Ella ja polia aufcncia que conhece ,

Com mayor fentimento o fim reproua

,

Quanto elle com mor gofto fe oíFerece,

Cada hum faz feu officio cuftumado ,

Ella de amante fiei, elle de honrado.
Det
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Defpede o meíageiro , c logo ordena

E faz armar ãos feus para a partida

,

Gs dias paíTa a doce efpoía em pena

,

Porque arrifca na iua a própria vida
,

Mal- diz ao Rey e a honra a condena,

Por pa^^te déNiinalures , e o conuida

,

Bem tomara faltar a quem- lhe efcreiíe.

Porto que contra o Rey , contra o que deue#

'Mas como aquelle efpirito mais vfano ,

Que afpiraua a immortal, e eterna fama ,

DeíFjsreza outro qualquer refpeito ^humano ,

Para feguir eílrella , e Rey que o chama \

Depois' que o foi fe ergueo do largo Oceano
Rçpoufando na caíla e branda cama

,

lá da aitia.da mulher fe defpedia

,

Nríla^ 5 e outras^ palauras que dizia.

'Bem me aconfelha amor que naó me aparte

Da gloria d efte bem que eftà prefente,

Que. a alma de que vos fpis taô grande parte

Sô com vofco , e por vos viue contente ,

Manda-me que defpreze as leys de Marte,
Que outro nenhum poder que o feu confente

Mas mandado de amor, cego e menino,
Nao no fegue a razaó

,
que he defatino.

Defatino de amor aos olhos cego,
De quem erra o caminho que hoje atalho ,

Naô he pára altos homens o foíTego,

Pois he a honra 6 fruito do trabalho,

Inda que em vos eftá meu certo emprego
Muito por fos me eftimo

,
poíTo , e valho ^

£Á o Rey,cÕ Deos^cõ o ceo,c6 a jerra, e gente

J/loftre-íe o valor mtu que he diflFerente.

E ii for-



62 O Condestabre de Poktvqal.
Forçado me he deixar a amada terra

,

E a vos que fois o bem de meu defejo ,

E o mais caro penhor em quem fe encerr^

A luz dos mefmos olhos com que vejo, £ ;

Efta he a mor batalha
,
que ha na guerra ^^

Pois que fó contra mim nelja pelejo,

Leuando já daqui certa a yít<)ria
, . .^

Alcançarei nas armas , nom^ , e gloria. - . r

Dai-me fenhora os braços , e a licença

,

Sede em fauor, e ajuda deíle intento

Para que quando armado , e forte vença. .(

:

Seja igualmente voíTo o vencin:^ento
, _ [

Conlieça em mim a terra a qlifferença ^, /
,^

Com que ante os inimigos me apreíento- ,7
Dai-me fó por emprcza o nome voíTo, '

Vereis quanto vos quero, c quanto poíTo.
;

Nao vos fujeite, e vos- obrigue a tanto

A aíFeiçaó natural que a honra impida , -r

Olhai que a mores coufas me aleuanto , >

Do que fao terras, bens, foíTego , e vida;

Deixai que os Fados figa agora em quanto

O Ceo para vittorias me conuida,

Vereis quanto ganhais, e eu quanto alcanço

Em me cortar ventura eíle defcanço.
r 1

Q^e neíles mefmos braços , em que agora

Como em laços eftou de aíFeiçaõ cheos

Em outro tempo eípero vir fenhora

A gozar mil vittorias e trofeos
;

'VoíTo naá merecera eu fer , fe fora

Vencido por amor de vãos receos,

Nem poítb dar de lionrado melhor proua

;

Que ver <juê o que vos quero naô me eftorua

Eftas
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Eftâs razoes ouuia a clara efpofa

,

Enlaçando-lhe os braços com que o prende.
Das lagrimas que chora tao fermoía

,

Como quando o chriílal com o foi fe oí^cnde
;

Ou como com o orualho a frefca rofa

Que eílá mais engraçada , e mais tranfcende
Nos léus olhos ferindo hum viuo liíme
Entre íofpiros folta eíle queixume.

Razões bufcadas para confolarme,
Naõ me podem fenhor liurar do dano

,

Que nem eu fei com ellas enganarme.
Nem fe eacobre na vifta o defengano,
Meo nao ha entre hiruos , e deixar-me

,

Contra o mal que fe ve na6 baila engano,
Vos já paraâ partida eftais difpofto ,

He morte para mim , mas vofio gofto.

Ide e ordene o ceo que na tornada
Viua eu para fentir voíTa prefença

,

O coração leuais para á jornada

,

Que os braços com razaõ negaõ licença,
A vida vai da voíTa pendurada
Efperando de amor qualquer fentença

,

E queira o Ceo que a vida tanto poHa

,

Que quando fe perder íullente a voíTa,

E fe vos pede o animo esforçado,
Ser fempre nos aíTaltos o primeiro,
E no perigo grande , e arrifcado

,

Ser o voíTo cauallo o mais ligeiro
,

Mudai a condição de fer ouíado,
E lembreuos fenhor por derradeiro

,

Que me leuais na voíTa a minha vida,
Que he de muUier, e lie menos atreuida.

Mas
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Mas íe quereis guardalla facilmente.

Fugi ao riíco , e trance perigofo

,

Sede por vos qual fois , fero e valente

,

Sede por mim cobarde e vagaroío:

Sacrificar a vida do irmocente , .

Naó he de animo forte, e valeroíb.

Sois obrigado á vida que vos ama

,

E naõ ja á cufta delia ganhar fam.a.

Porém a minha feja o voíTo eícudo

Para o mor rifco, e trance da peleja,

Que na voíTa fenhor perder-fe ha tudo

,

E nao monta fem vos que a minha o lejaf

Dalma a parte melhor , com o mefmo eftudo

Hira feguindo o bem que fódefeja;

Que fe vós a deixais por honra,, e fama ,

Ella deixar naó pode o que mais ama.

Neílas e outrgs palauras que dizia

,

A defcontente efpofa fe occupaua
,

Quando o íòl já douraua o nouo dia

,

E o leu amante efpofo fe apreííaua

:

lá dos feus a animofa companhia

Com armas e valor â porta eílaua

,

Deixa o valente Nuno o brando leito

,

E cobre de aço duro o forte peito.

Armaíe o valerofo iem detença,

E a fermofa Lianor ajuda a aniiallo
,

Com lagrimas moftrando a diíFerjença,

De querer mais deteílo, que ajudallò,

E em quanto ella lhe nega , e da licença

Rinchando fere as pedras o cauallo

,

Que como que já ve prefente a guerra,
;

iiordendo o duro freo, rpínpe a terra. :.

Ia
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ia com hum eftreito abraço fe defpede,

E Lianor entre os braços lhe defmaya ,

O fentido chorar a voz lhe impede.

Que os fofpiros encontra antes que faya

A generofa filha a benção pede,

Qae para ás faudades já íe enfaya ,

Elie decendo aos feus y na felia falta

,

Que o que Amor o detém , ao valor falta.

Ella em lagrimas vas faz feu queixume

E fobindo ao alto das janellas

,

Segue com triftes olhos ao feu lume.
Culpando ao do foi, e ao das eílrellas,

Nefta -dor que depois fe fez coílume

,

A confoiaô as donas, e as donzellas.

Que o pouco exprimentado fofrimento
'

Faz dos males mais agro o fentimento.

Chegou em breue tempo o caualeiro

Ao prior valerofo que o fefteja

,

Que ter a hum talirmaõpor companheiro,
Mais que tudo o do mundo entaó defeja,

Que alem de fer oufado , e bom guerreira

E aduertido no alTalto, e na peleja,

Fora do pay famoío o mais querido
,

E entre tantos irmãos fempre efcolhido*

Ali fe achaua em parte íatisfeíto

,

Porem contente naô de feu cuidado

,

Que nao fofria o valerofo peito

Na guerra em tanta paz andar armado.
Alas bem cedo cuidou que tinha eíFeito

,

Quando á preíTa dei Rey chega hum priuado,

Com negoceo de pezo , e de fegredo,

Gonjalo Vazfe chama de Azeuedo.
Man-
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Manda por elle p Rey que as frontanas,

Que eftauaó entre o Tejo , e Guadiana
,

ConuocaíTem guerreiras companhias
,

Por dar batalha á gente Caílelhana

,

Com hum furor bellicofo em poucos dias

Se ajunta toda a terra Tranftagana

,

Ia de Villa viçofa o campo armado
Parte para á batalha apparelhado.

Os efpaçofos campos de arredor

Com caxas e trombetas retumbando ,

Vaõ hum eftranho e bellico furor

Nos Luíitanos peitos informando

,

Cada hum ja efquecido o vil temor
,

Os cauallos , e as lanças vao provando ,

Deuifas varias veftem , e armas cobraó ,

As bandeiras aos ares fe defdobrao,

Ah quanto Nuno oufado íè contenta

Defte defenho , e defta alegre noua
,

Porque o defejo ali lhe repreíenta

Fazer de feu valor primeira proua;

O que o laílima , mais , mais o atromenta

He alguma razaõ que o feito eftroua ,

Que os capitães eftao em grande enleo

Com o general priuado que lhes veo.

Porem marchando em ordem concertada

Para á forte Eluas partem fem perigo

,

A terra a toda vifta atalaiada,

Liure de pejo e dano do inimigo,

Por hir a gente d^armas apartada
,

A bágajem nao leua entaó configo ,

Que os carros vao diante da vanguarda , ;

E os foldados de a pé todos em guarda. ^

De
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De madrugada vaó nefte concerto',

E com a noua manha que appareceo,

As lanças fere o foi em deícuberto.

Que vaô voltando os ferros para o ceo

,

Dom Nunalures que as vio nao de muy perto

Dos carros, e foldados íe efqueceo

,

lulga que he geate armada de Caftella ,

Com o defejo fem fim, que traz deveila.

Com aluoroço eftranho , e grande gofto

,

Sem fentido ; á vanguarda vem correndo ,

Moílrando alegre a voz , alegre o roílo

,

Boa noua á grandes brados vem dizendo ,

Os olhos todos nelle ja tem pofto,

A nouidade eilranha não fabendo

,

Os capitães para elle também vinhaó
I Vendo os que para ouuillo fe detinhad,

O Meftre eftà fenhores muy vezinho
,

Diz, dai graças ao Ceo, que he efcufada

A defpeza , e trabalhos do caminho

,

Que aqui tendes batalha apparelhada

,

Eu diuifei as lanças , e adiuinho
,

Que eícondidos eftaô como em cilada

,

ApreíTemos aos noíTos mais, vos digo,
Naõ cance de efperarnos o inimigo.

Ah quantos loftos vio taõ differentes

Nunalures entre a turba que o ouuia

,

Huns descorados , vários, defcontentes
,

Outros cheos de esforço , e valentia

!

Quantos ali fe põem de inconuenientes !

Quantos moftraó também grande oufadia 1

Huns efcutao a noua , outros feílejaó

Segundo a paz, oh a guerra, que defejaô.

Nao
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Nao mudou deíla ordem o efquadrao.

Mas com mais vigilância, e mor cautela
,

Para qualquer aílalto , ou preuençaó

Das belligeras gentes de Caílella
,

Marcharão grande efpaço, e quando nao
Poderão defcubrilla , ou fmais delia

Conhecem que ou Nunalures fe enganara.

Ou fora ardil de guerra que inuentara.

Qae era entre todos ja taó conhecido

Polia tenção a alguns nao muito aceita ,

Que foy de quaíi todos entendido.

Que entaó daquella aftucia , fe aproueita

,

E do temor de muitos reprendido

,

Por onde Nuno os corações lhe efpreita, '1

Mas na fua tenção firme e confiante

,

Paílòu polia vanguarda e foy diante.

E hindo ja dos pendões muito apartado

Com aquella fantaftica alegria

,

Vio hir por hum outeiro aleuantado, ^A gente que diante apparecia
, j

Facilmente entendeo ler enganado ^

Do coração
,
que aquillo lhe pedia

,

Ficou de feu ientido quafi alheo

Com o pejo deíle engano , e defte enleo.

Como homem que ibnhou qualquer ventura

C^ie ve que o bem diante lhe apparece

Qiando quer o defejo lhe afhgura
,

E tudo a noite efcura lhe oíFerece;

Acorda ; e efte engano
,
que inda dura

Moílra que aquillo mefmo lhe acontece

Até que ja conílgo fe enuergonha

,

é
Vendo que eftâ defperto. e que inda fonhavf

Aifim
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AíIIm fe via Nuno o valeroío

Ko engano em que o animo o pofera :

Mas a vergonha o torna taõ furioio
,

Qye fó com hum campo entaõ fe combatera

,

Do enganado , aluoroço , e cobiçofo
,

Vingaríe no inimigo em campo eípera,

E porque ao feu defejo tudo tarda

Se adianta muy longe da vaóguarda.

Na fclla a groíTa lança atraueíTada.
*

E huma pefadâ facha á maõ direita

,

Leua do arçaó primeiro pendurada

,

Mais de efporas
, que rédeas ie aproueita

,

Cora a imaginação nifto occupada

,

Que traças entre fi ? que contas deita !

Qae pen lamentos forma ! que efperanças !

Que aíTaltos I que ciladas ! que vinganças !

Nao tinha grande efpaço andado quando
AtraueíTou a eítrada por onde hia

,

Sobre hum rocim cançado caminhando
Hum homem que ao paiTar defconhecia

,

Bradou-Die o caualeiro elle voltando
Conheceo que dos noflbs era efpia

,

As rédeas hum ao outro logo ajunta,

Nuno do meftre as nouas lhe pregunta.

Eftá Senhor refponde muy contente

,

Para vir á batalha apercebido
Taó poderoío de armas , e de gente,

Que tem as noíTas poucas mao partido

,

Traz hum filho taó deftro , e tao valente

Que o vence ja no animo atreuido.

Com o qual vem grão poder de gente armada
Voluntária , efcoUiida , e esforçada.

Efte
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Efte apreíTa a batalha deíejo

,

E o pay efpera ao Lufytano Infíante

,

Filho de Inês e Pedro o juíliçofo
,

Que dece em feu fauor forte, e arrogante

j

La viuereis Senhor pouco ociofo,

E a Deos ,
que me releua hir adiante,

Elle o defpede , e paíTa alegremente

,

Qíie em todos os perigos bem confente.

Mas naõ lhe aueo aílim como cuidaua

,

Erra a conta , que faz dentro em feu peito

,

Que â batalha do mcftre que efperaua.

Polia mefma razaó nao teue eíFeito

,

Que quando ao noíTo exercito ehegaua

O que efta noua deu tao fem proueito ,

Contra os que oufadamente le aparelhao.

Os Capitães em Eluas fe aconfelhaó.

Diuididos ali por vários modos
No parecer da guerra já differem,

Na voz comum batalha querem todos,

Aias os que mandar podem fó nao querem

;

Arma os foldados gritao ; d'entrc todos

Saehama voz, que diz, que nada efperem.

Mas em va6 fe defuelao neíle intento

,

Que o general nao tem tal penfamento.

Dali para ás fronteiras fazem volta

,

Ia efquecido o prazo da peleja
,

E nefta confafao , neíla agoa emvolta

Algum alcança aquilo que defeja ,
i

O Pereira com muitos na reuolta
\

Gritao ard^endo em ira que nao íeja

Taó poderofa a noua recebida.

Que troquem a honra, e a fama polia vida.

Era6 Jl
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Erao muy pouco aiiuldos reíle enfejo

,

Qiie quem pode mandar, nao quis batalha ,

A muitos valeo pouco o feu deíejo

,

Em que o deíejo ás vezes muito valha
,

Nuno ve que o temor de alguns fobejo

Seu valeroío intento ja lhe atalha.

Imagina outro modo de honra fua.

Com que a daquella empreza reftitua.

Lembrou-lhe entaó do efpia o que contaua

De dom loaó de Ozores o guerreiro,

Filho do Meftre a que elle tanto amaua ,

E tinha em Badajoz por feu fronteiro

,

Secretamente , logo iiraginaua

Mandar de Portalegre hum mefageiro

Defafiallo, a prazo concertado
,

Ou fó, ou de alguns feus acompanhado.
D,eíerminado em fím as rédeas vira

CoiÁ o valerofo irmão ( que defcontente,

Também do mao fucceflo fe partira

,

Porque trazia intento difFerente
)

Logo em chegando a noite iè retira

Com o defenho que traz , impaciente

A caita efcreue , efpera o nouo dia,

Que quem tais anciãs tem, vela, e vigia.

CAN-
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CANTO mi.
EJRey dom Fernandofabendo o defafto de NunaU

urcs o impede, Fem fobrc Lisboa huma armada de

Cãfiêlla el Rey paffá ás terras dhntre o Tejo , e

Guadiana ,
para offcreçer batalha ao inimigo e dei"

xa por de-fetifor da cidade o Prior dom Pedraltdes

Pereira comfeus irmãos : Dom Nunalures ordena

huma ctlada aos ia arcada Cafielbana.

IA cfcondido o lume das eftrellas ,

Se ergue d^entre as ondas prateadas

De Dafne o louro amante , e deixa nellaí

De Teus rayos as íbmbras debuxadas

:

Ia fe moítraô na terra as coufas bellas,

E as aues de mil cores efmaltadas

Com innocente , alegre , e vario ca nto

Fcftejaõ a manhã, que eftimao tanto.

Quando o Pereira oufado fe aleuanta

Contente de cuidar no fim que efpera

,

E hum dos feus que entre os outros fe adianta.

Que elle na prefunçaô logo efcolhera

,

Manda á preíTa chamar : mas nao fè efpanta

O criado de ouuir o eíFeito a que era

Antes com aluoroço toma a carta
,

E a feu fenhor anima antes que parta.

Era pouca diftancia a que partia

Os fronteiros , chegou, deu feu recado,

Abrio o moço a carta, que dizia

Com brando termo , humilde, e confiado:

Illuftre capitão cuja oufadia

,

E valor he no mundo ^ tam louuado

,

Que o que vos na6 eftima-, e vos naôama
Será de inueja fó de voffa fama.

Eu
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Eu hum foidado honrado, cobiçofo

Pe fer nefta fronteira conhecido

Onde eftou a meu pelar ram cciofo

,

Como fou para tregoas mal Ibfrido
j

Pe vpíTo r^om.e claro, e valerofo,

Que me tem dante mão quafi vencido

'Obrigado i
delejo de mais perto

Prouar p que tem rodos por tam cerlo.

Em campo, ou feja igual, ou differente

Moílrar quero o valor de minha efpada

Com vofco , ou íô por 1ó , como valente.

Ou íeja dez por dez numa eftacada.

Se deile meu deíejo fois contente
,

Pois faltar naò vos deve gente armada
As armas me aííinai, o campo, o dia

Que eíTe terei fomente de alegria.

Defejofo de nome o Caftelhano,

Que era de animo illuilre, e leuantado,

Refpondeo ao melTageiro Liifytano

,

Que eftá para a batalha apparelhado

,

Hum fica alegre, o outro volta vfano.
Por trazer ao fenhor taó bomx recado

,

Que de dez contra dez a briga aceita
y

Cada hum de feus amigos íe aproueita.

Porem fe na primeira occafiaó

Naò pode executar efta vontade
O famofo Pereira

j porque então

Ouue nos capitães contrariedade,

Nefta achou mais pefada a íujeiçaõ

Que de todo lhe tira a liberdade

,

Que o Rey do defafio teue a noua ,

E efcreuendo ao Prior o campo eílroua.

Màu-
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Manda que efte combate logo impida

Porque elle em algum modo o naÕ confente,

E com o irmão que ás armas feconuida.

Para a corte íe parta em continente

;

Bemconhece o Frior quaó mal fofrida '

Será de Nuno a noua diíFerente, ^

Mas por feruir ao Rey cgmo lhe deue , -

Defpedillo procura em tempo breue.*

O irmaô que ja tem todo o concerto

Que para aquella empreza lhe conuinha,

E que defeja o prazo ver mais perto

Por moílrar feus intentos mais áíinha.

Tendo a licença , e cam^po por tam certo,

Como certa a vontade do irmão tinha

Nefta ceíaõ com lizo, ecom refpeito.

Lhe dá conta de tudo o que tem feito.

E diz-lhe em fim 5 íabeis que efte começo
He fenhor honra noíía que íe acabe,

Naó me tenhao por vil , de pouco preço

Em quem esforço , em qUem valor naó cabe,

Com noue companheiros me ofFereço

De que eu fio que o imigo fenaogabe
Para que parta, và , peleje, e vença

Falta fenhor, e irmão voíía licença.

O Prior lhe refponde alegremente

VoíTo valor irmão conheço , e vejo ,

Mas tem efta obra o fim mui diíFerente

Porque hoje impede elRey voUò defejo;

Elle me eícreue , e diz que nao confentc

O que eu mais eftimaua , e mais defejo

Que'*cra defte íucceíTo aver vitoria ,

E dar aos Portyguefes nome & gloria.

Fi-
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Ficou o bom Pereira embaraçado ,

Tendo a nouá razaô por deíconcerto ,

E cré que ió do irmão era eftoruado >

Por o ver do perigo eilar taó perro :

Ko fero afpeiro , e roílo perturbado,

Eíle legredo eíbua de íc liberto
,

O prior que a Ibfpeira bem lhe entende

,

^lanihftando a carta fe defende.

Vendo eataó que do Rey era impedido
,

E que por carta lua o eftoruaua
,

E que com outro intento nao labido

A elle e léus irmãos chamar mandaua,
E cue era entre os fronteiros conhecido,

A forço fa razaô porque falraua
,

DilUmuIando o feu deígofto e pena
,

Para a partida , a feu pefar , le ordena.

Eíperando do tempo outra mudança
,

No que o defejo ai dente lhe pedia

Se parte , com leuar faifa efperança

De que o Rey
,
que o chamaua o mandaria,

Porem naó acquicta , e naó defcanca
,

iZom fofpeirar mil vezes que ieria

Entaó de feus imigos mal julgado
,

Que he mui eícrupuloib hum peito honrado*
Chegarão a Lisboa os cauaieiros

,

(Só Nunalures d^entre elles defcontente )
EoRey que efúaiar fabe a tais guerreiros.

Os recebeo com honra alegremenre
Com os olhos vagarofos lilongeiros ,

Lhe grangea as vontades igualmente
,

Beijaóihe a mâo proítrados de gioihos

,

E a todos Gontentaua el Rey com os olhos*

F E
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E voItando-'os a Nuno lhe pergunta ,

Em que eftado deixara a lua eropreza.

Mas elie ardendo as fobrancelhas junta

Errizando os cabellos debraueza ,

A cor do rofto pálida, e defunta,

A dos olhos de ardente fogo acefa,.

O Rey que taõ irado e moço o via

Rifonhoeílas palauras lhe dizia.

Que vos moueo Nuna lures a efte inrentd

Nacido do feruor de voíTa idade ?

Que afronta ? que vingança ? ou penfaniento*

O coração vos moue , e perfuade?

Fazíeis ,
por ventura , fundamento

De dar a execução eíTa vontade ,

Ou fabieis o eíFeito deíla minha ,
^

Que para vos poupar taó certo o tinha?

O valerofo moço lhe refponde

Mais na voz que no peito focegado

,

Que a paixão , e o valor que nelle efconde

Cada hum faz feu eíFeito coftumado :

Naò fei, alto fenhor, o como , e donde

Mereci fcr de vos taó maírratado,

Senaó heque com íer grande e íobejo,

Só por mim defmerece o meu defejo.

Nem eu naci de pai tam pouco oufado

Que bufque por me honrar guerra fingida

Nem dei moftras tégora de foldado

Que faltaíle à palaura prometida

Nem deixara o meu prazo concertado

Por pai , nem por irmãos , nem pola vida

Senaó por vos , em cuja alta preíença

VejaliQ humilde a pedir noua licença. ^



Canto Qj^A^fòi
^

Sj
Ó que me deu esforço e oufadia

toi voíTa pertençao , e o meu defejo

Com quem tenho batalha cada dia

Porque ja vos haÒ íiruo , e naõ pelejo ,

Ídolos impedimentos que Ia via,

E pola obrigação que ante vos vejo

Procuraua moftrar efta lembrança

Onde eu foíTe o fenhor da minha lança.

Lernbrauaõ-me as mercês que recebeo

De vos líieu pai e irmãos com honra _> e renda

E que deixando a terra polo ceo

ÍSeruiruos me deixou por encomenda
,

Naô me deíconheci , nem me cíqueceo

Que honra , nome, pod^r , caía , e fazenda

Vos ma deftes fenhor
,
que tudo he voíTò

Que eu nem quero negar, nem menos poíTo*

Sei bem que por feruiruos vifto , e trago

Eílas armas pefadas , e ociofas.

Sei que eíTemeftre vão de Santiago

OfFende as voíTas quinas poderofas.

Sei que tem feito , e faz continuo eflragò

Nas terras de Alemitejo mais fermofas

Quando os voííos nao via accometelo

Eíle meo bufcaua de oírendelo.

Porque fei que deíeja , eftima , c ama
Hum filho que ali tem por feu fronteiro.

Qiie eiitre nos apregoa a varia fama
Por deftro , oufado , e forte Cauaíeiroj

Eu com eíle defejo que me inflama
De me moftrar vafiallo verdadeiro i

No qual mais que nas forças me confiai

Q mandei conuidar ao deíafio.

F ii Com
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Com tenção que fe a Ibrte mal íegura

Me moftraíie vitoria da peleja

Vos vingaua do meftre
,
que procura

Ver nefte-filho o bem que mais deíeja:

E quando ali morreíle por ventura

Poderá a meus irmãos deixar enueja

Moftrando ,
que o menor com gloria tanta

Em pôr por vos a vida ie adianta.

Eite era alto fenhor meu peníamento

,

Que íèr mal recebido nao merece

Daime ,
pois iie razaó ,

confentimento

,

Paia efte bem que a forte me oíterecej

Naó cuide o inimigo ,
que o intento

Com que me offereci ja me falece

,

Ou que queixofo cm vão para vos venho

Bufcando os companheiros que ja tenho.

Deixai-me ir a bufcar eíle inimigo.

Que a YOÍlo nome oírende cada dia

,

Naó vos ponha receo o meu perigo

,

Que mais ao Caftelhano fe dcuia ,

Entre os noue dos feus, que trazcomfigo:

Oxalá venha o pay na companhia •,

( Permitta o claro ceo que ido aconteça )

Que eu vos preíentarei delle a cabeça.

O Pvey que via o moço que indinado

Moílraua nas razoes , no geílo , e rofto

,

Aquelle leal animo esforçado

A todo o riP:o , e trance taò difpofto ,

Com voz ferena o rofto leuantado

Lhe diz , moftrando nelle graça , e goílo

,

Socegai-uos Nunaiures que eu conheço

Voff^ tençaô , vpffa honra , e voíTo preço.

A.



A fé que me moftraes , e a lealdade

,

Eu íei que he de vonrade não fingida

,

Eya He hum Key merece per vontade)

Eu dt muy longe a tenho merecida

;

Sey que voíío valor , honra , e bondade.

Faz com que defprezeis a própria vida,

E me defejeis dar o riíco delia

A de-Ie oufado m.eftre de Caftella.

Ccufa dina de vos , e que fe efpera

De quem fahio a hum pay tao valeroíb.

Cujo coníelho , e braço o m.elhor era

Para o cafo mais árduo , e duuidcfo

:

Menos do valor voíTo nunca crera

,

Que dar íim a hum começo tao honrofo

,

iNiem eu efpero menos de hu;n criado,

(^e com tanta afreiçaÓ tenho obrigado

:

O tempo vos dará íinal muy claro

De quanto preço tem voiTo deíejo ,

E:i'=ahum me fará que íeja auaro

Da honra , e do lugar que vos defejo

,

De-voilo animo forte, illuftre, e raro

Zsluito mayorcs coufas íinío , e vejo

;

NePca agora porém em que eíbus pofto ,

c.^ElH voíTo queí'er contra meu gofto.

,
E porque eípero cedo aieuantaruos

Em cargos de mor pezo , e de mais conta

,

NaÓ quero facilmente auenturaruos

Em couíá que a meu Reyno pouco monta;
E quando voíTo Rey mandou chamamos
Faltar ao prazo em nada vos afronta

,

Outro tempo aui;rá , outra occafiao

Em cjue ante mim moílreis voíía tenção.

A
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A feu pefar Nunalures conuencido

Moftra que lhe obedece , mas procura

Por todos os caminhos feu partido

,

Que nenhuma deículpa o aíTegura : '^

Como imagina , e crê que efta perdido ^

Tenta por vários modos a ventara

,

E de quantos inuenta e confidera

,

Só nefte meo achar ventura efpera,

lunto com os fortes muros da Cidade

Eftà huma groíTa armada de Inglaterra,

Que por liança antigua , e irmandade ,

Vem à ajudar aos noíTosnefta guerra,

Gente traz de valor, houra , e bondade,

Com o conde de Cambri da própria terra

Que por general vem da frota Ingreza

.

E occultamente traz mais alta empreza.

Entra num barco Nuno o deílemido

,

E bufca o Conde Aymon muy confiado,^

Do qual foy brandamente recebido ,

E dobomCondeftabre agafalhado,

Era delles amado , e conhecido.

Por animofo , nobre , e bom foldado,

Etinhao ja noticia da peleja , ^
-

Qu'o Rey lhe impede , e elle em vão defeja^

Fauor lhe pede nefta occafiao ,

Que com feu Rey lhe valha o cftrangeiro,

Nao ouue mifter larga informação

,

Que bem conhece o Conde o caualeiro ,

Oflèrecelhe a fua interceíTaô

,

E íerlhe em a batalha companheiro ,

Ia o batel armada defaferra ,

Saluao trçmbetas , faltaó logo em terra,



Canto QvAv^ro* %f
Porém pouco importou toda a valia

Do valerofo Ingres
,
que nao faltaua ,

Que o Rey daquelle intento o diuertia ,

Dando a razão que a Nuno mais honraua ;

Dizlhe que auenturallo nao queria

,

Qie para mores couías o guardaua

,

Que era menor a honra
,
que o perigo ^

Qae podia tirarfe do inimigo.

Ficou cada qual delles fatisfeito

De conhecer o fim deíla vontade ,

E o Rey cobrou de nouo mor conceito

Daquelie esforço íeu , honra , e verdade
Só Nuno andaua triile , e no feu peito

Soípira pola amada liberdade
,

Que a vakrofos animes fe deue

E chama venturofo a quem a teue.

Ah 5 diz, vil fugeiçao, que tanto obriga
Hum coração leal forte animoíb

,

Rigoroía prifaô , baixâ inimiga

De qualquer peito iíluftre , e valerofo \,

Sempre dos fabios foi fentença antiga ^

QuQ o ouro menos vale ao cobiço fo

Que ao forte a liberdade , cujo preço-

Eu por meu dano agora ja conheço.

Se a Aniba^ por forte acontecera

Obedecer a hum Rey defconfiado

Seu animo immortal que lhe valera ^

E fer tal capitão como foidado ?

Nem os Alpes com fogo desfizera
,

Nem. Roma por íeu mal o vira ari?^ado

>

Qiie quem a outro querer viue íujcito

Qual he feu capitão tal he feu feito.

MaV
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Mal Leonidas forte, e valerofo

Com quatro mil dcs feiís íe auenturarl

A aquelle feito agora tao famofo

,

Sâhindo com a enipreza que tomara

Mâl de Xerfes o cainpo num^erofo

Num eílreito lugar desbaratara
,

Se outrem, que o rifco , e trance mais temíâ

Lhe poderá atalliar efta oufadia.

Qae vai efte dcfejo que me incita ?

Efte valor , e esforço que me monta ?

Se onde eíperei ganhar honra infinita

Quem m.e deue animar , eíTe me aífrcnta,

Mas o bom Macedónio me acredita

Que tinha híi campo armado em menos conta.

De LeÓes , íeadò hum ceruo capitaó

Do que hum de ceruos fendo o Rey Leão.
Ah braços Portuguefes tao temidos

,

Qiiem qual st mim vos prende , e vos acanha^

Qiiede hum receo vil andais vencidos
,

Nao ja deífes leões da braua Heípanha ,

Ajudaime famofos , e atreuidos.

Vamos liures entrar na terra eílranha
,

NaÔ baile o Rey que agora nos gouerna

,

A que percais no mundo a fama eterna.

Mas em quanto cila dor no peito encerra,-

O Reyiioutros defenhosoccupado
,

Ajunta a fior da Lu fy tana terra,

Para nas de loao moíírarfe armado,
Ia por todas as partes foa a guerra

,

Tudo eílá de tambores occupado ,

Ia mouem as luílrofas companhias,

Por onde o Tejo efpalha as ondas frias.

Ia
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Ta marcha a gente Ingreza de Lisboa,

E o conde de Cainbri general delia

,

No pendão por dkiiía huma coroa

,

Que o irmão Duque afplra a de Q.fl:ella ,

Naò ie vê defarmada huma peíToa

,

Polia praya do Tejo rica , e bella ,

Em Santarém defcanía o P^ey Fernando ,

E àc barcos faz ponte ao Tejo brando.

A cidade ficou com força , e gente

,

Que defendeíe os mmos , e os cubellos

,

E o claro capitão forte, e prudente,

Gonçalo Mendez he de Vafccncellcs,

Que inda que hum termo vfou muy diíferente

Em que mais naô trarcu
,
que em defendellos»

Seu peito de valor , e esforço cheo

Ia mais fe íuj citou ao vao receo.

Eis que partindo o Rey neíl* vontade
.

Huma rjoííante armada de Caílella ,

Lançando ferro á vifta da cidade
,

Trata por md caminhos de oífendella
;

E com huxTia tcaierr.ria liberdade,

Queima CS burgos d^AUnada e de Palmela
Os PaíTos de Enxobregas que el Rey tinha,

Frielas , Villa noua da P.ainha.

líemx intenta o pouo Luíytano
,

Liurar os arrabalde? defta offenfa ,

Se o capitão por falta ou por engano.
Lhe naô tiuera as armas , e a licença

,

ie que hntindo a terra o grande dano,
Reuolta em confusões , e em diífei ença

'

I^cz íabedor ao Réy*da que paífaua ,

Culpando ao VafconcQlios que a guardaua,

Fer.
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Fernando de honra, e de ira commouida

O capitão tirou como indinado ,

Efcolncndo o Prior forte , e temido
,

De feus claros irmãos acompanhado

,

De quem tem ja por obras conhecido

,

Que alem de eftar fegura em feu cuidado

A cidade de aíTaltos temerários

,

Ámaníaria a fúria dos contrários.

Chamar manda o Prior que perto eftaua,

A quem logo defcobre eíla vontade

,

Como com íeas irmãos elie o mandaua ,

Por deFenfor e amparo da cidade
j

Em Quanto as férteis terras fe pallaua,

Que Sertório habitou ja noutra idade,

A pôr em armas as gentes que tao cedo
Fez recufar as armas o Azeuedo.

E alem >^e fundar nelíe a confiança,

Manda que a feus irmãos leue configo

Em cujo esforço tem certa efperança,

Que a Cidade defendao do inimigo
,

Pois com a multa eitreita vefinhança,

A punha cada dia em grão perigo

,

Trr^s illo lhe dá a ordem , e a maneira

Qtje ha de ter no gouerno o bom Perdia.

O Prior dom Pedralures ,
que da táma

De feus antepa0ados naò feafalla,

E quer nioíhar ao Rcy que o honra ^e ama
Seu eàforço , e valor a quanto bafta j

Aos ínnoos valerofos logo chama
Poílo que niílo o rnenos tempo gaíla

^

O mandado do Rey lhes manifeíla

Noua a todos os íeus de goílo , e fefta.



Canto (Xvarto. 91-
Beijao a mão ao Key no meímo dia

Armados es Pereiras valerofos
,

E partem nefta amada companhia

Igualmente contentes, e animoíos

:

Puzentâs hmças faõ , cuja ouíadia

Podem temer exércitos famofos

Eícolhidos
5
guerreiros excel lentes

Todos irmãos , vnílallos , e parentes.

Seis irmãos
,
que de Marte o fero jogo

Armados exercitao de aço fino,

Pedro 5 loaó , Rodrigo com Diogo
,

Fernando, e Nuno, entre elles o mais dinoj

Dous tios feus que a ferro , íangue e fogo
Trazem o reyno Hifpano de contino

,

Que fao Rodrigo , e Ahiaro Pereira

E outros que do Prior cobre a bandeira.

Ia fe apartaô da villa , e com cuidado

Vao caminhando ao lume de Diana,
Qiando hum correo ali Uxq da recado

,

AíFas alegre à forte gente vfana ,

Que no termo de Cyntra eílaua entrado

Hum capitão da armada Caíleihana ,

Que Ília roubando os campos liuremente

De mantimentos
, gados , e de gente.

O quanto os aluoroça o meííageiío

,

Ql.íe tal noua lhes deu ? quanto os conuida!
Aluiçaras lhe dera o bom guerreiro,

QiJe a noua mais eftima , e mais duuida
E tomando o caminho que primeiro
Os guia aquella parte conhecida

,

Manda o Prior da gente alTas oufada
Lanjarlhe no caminho huma cilada.

Po-
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Porém os defcwidados corredores y

Que com a preza eílao no ca aipo aílieo

Sem ter dos miferaueis lauradores,

Nem. piedade alguma , nem receo

;

Qiiando dos Portugueíes vencedores

Sentirão o tropel , de esforço cheo.

Por íaluarem d'entre elles liiire a vida ,

Poferaó o remédio na fugida.

: Eraô muitos porem tam pouco oufados

Que nem rollo tiueraó ao perigo j

Deixao as próprias armas , deixao g-idos i

porque vao tendo o fpaíTo do inimigo;

Mas quando mais feguros , e apartados

Entaõ adiarão perto o íeu cadigo
''

Qiic dando na ciiada que os cfpcra

Cada hum fe arrepcndeo do que correra.

Só a prifaó de alguns que eftaó feridos

A rigorofa morte então lhe eftroua ,

E íe alguns efcapáraó vao fugidos

Leiíar triftes sos feus taó triíle noua ,

Os Pereiras tam fones , tam temidos

Que nao tem por eílranha aquella proua

Entrarão na Cidade ja triunfando ,

E logo a noua foi ao Rey P^ernando. :

Lego o temor entrou , logo a cautela

Na Caftelhana frota, e na Cidade
]\l?ls liure a confiança de oíTendela ,

Podendo accoraeter com liberdade ,

Efcaramuças lia da parte dell.i
,

Qiie os imigos ja vem de má vontade

Que a que traiem de guerra os bons Pereiras

Lhes tenge em fangue as lançasse as bandeiras*

Os
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Os noíTcs Portuguefes vencedores

Com recontros , e entradas que faziao

DauaÕ animo aos feus , dauaólhe cores ,

Que ja outros no afpeito pareciao
;

Ojuindo o'íom guerreiro dos tambores

Todos aiuoroçados acudiaó

Com armas e vontades á peleja

Mouendoós corações honroía inueja.

Nuno Alares porem nao íe contenta

Deíla fraca vingança
,
que tiuera

Alil deíTenhos na idea reprefenta
,

Para ver do inimigo o íim que eípera :

Bem tomara paílar qualquer- tormenta

Com que hum dia íò llie amanhecera
Em que ícntiíTe o brauo Callelhano

De íeu braço , e valor notauel dano.

Tomou, de rxirtehum. dia a íeu cunhado.
Que Pedro Aifon ib do Caiai íe chama

,

Caualleiro nas armas muy prousdo
Marido de huma irml

,
que eíle mais am.a.

Por uA o conhece , e por ouíado
Cobiçofo também de nome , e fama ,

Deícobrelhe o deíejo que tra/.ia
,

Eo que m.ais lhe iníinaua a fanccfia.

Diz que detci-minaua occultamente
Lançar ao outro dia huma cilada

Ao amigo que às vinhas liuremente
Vinha o fruito colher de madrugada:
Conta que tem para illo pouca gente
Mas de armas, e vontades apreílada.
Que por quâi lhe conhece a natureza

,

Folgara de o ieuarna mefma empreza.

Ref-
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Refponde o do Cafal
,
que muito eftimá

Lembrarlhe para hum feiro taó honrofo^

Ia fe abraça com elle
,
ja fe anima

,

Ia fe antecipa hum fim muy venturoíb,

E porque no exercicio defta efgrima

Elfe nao fofre eílar muito ociofo

Ia vai tratar de arnês , couraça , e malha ^

Perguntandolhe as horas da batalha.

Porém naô madrugou como conulnha.
Ou por querer leuar outros coníigo

,

Ou porque a foi te então guardado tinha

Para Nunalures fó tanto perigo :

Mas de tal modo o ceo tudo encaminha
A quem he de valor , e d^honra amigo
Que tarde a tempo vem tam. dcfejado

Que deu yida^e focorro a feu cunhado»

Elle que armado vela a noite inteira ,-

E eílá medindo as horas c'o defejo,

Qualquer piquena eílrella que ligeira

Fere as ondas que efpalha o mar no Tejo y

Da manlia lhe parece a luz primeira

E chama es feus
,
que com feruor fobejo

O faborofo fono deixaó logo

Por ir exercitar de Marte o jogo.

E com quanto inda a noite fe adormece

Sobre os braços da terra reclinada,

E qualquer luz de eftrella que apparece

Nao dá final da aurora defejada

;

Hum com cpbiça as horas defconhece

Outro reprende a leue madrugada

Mas todos fe armão logo diligentes ,

Aluoroçadoá . firmes . e contentes.
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Fm quanto íe arma a gente, e fe defuela

O tenro capitão ja por coilume ,

Faz dei?ota oração a pura ellrelia

De quciíi naceo o foi qi^e he noíío lume,

Só quer leuar configo o fauor delia

Para entrar na batalha
;
pois prefume

,

Que fó com feu fauor vencer poderá

Quanto rocea o Sol na nofía esfera.

Depois com vinte e quatro de cauallo ,

E trinta iiomensdepé que armados tinha

A horas que ninguém poíía encontralo

Para a ponte de Alcântara caminha,
E íem fazer cem os guardas grande abalo
Porque ao íecreto efteito lhe conuinha

Entre huns barrancos altos embrenhados^

Se encobrirão nas vinhas com os valados.

Ia do íòl CS cauailcs corredores

VinhaÓ tirando o carro do Oriente

Soprando a noua luz , e dando as cores

A verde terra, e mar refplandecente;

Quando os noíTcs guerreiíos vencedores

Que vigiando eílr.õ a incauta gente

Vem a bordo hum batel , e antes que faya

Vinte foliados feus falt.io na prava.

Mais vinhaô para o furto concertados.

Que para peleijar eíles guerreiros

De arnezes , e de lanças mal armados,
Só para fugir bem, vem mais ligeiros:

E inda nifto naò faô pouco auifados

,

Pois contra os vinte e quatro caualleiros

Naó tem outro remédio mais feguro
Que porem contra a morte o mar por muro,

Def-
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Deílíís depois que-^ntráraó , ledameníe

Do fabro fo fmito cobiçofos

Andaua cada hum ledo , e contente
j

Colhendo os roxos cachos faborofos :

E o forte Nuno efpera que mais gente

Da armada faya áquelles de inuejofos

Comíarn poucos naõ quer perder a caça.

Antes na vinlia es deixa por negaça*

Porem depois que vio q outros naõ vlnhao,

Ç^effes poucos das vuas carregados

Para o batel contentes encaininhao ,

Arremete^Nunalures aos foldados

:

Os feus trasdeiie então nao íe detinhao

Com Ímpeto , e furor defatinadcs

Atras dos.Caílelhaoos vao fegaiijdo ,

E elles vaò dando vozes , e fugindo.

Nao entrao no batel que tem defronte

,

Para remédio ás ondas fe lançarão ,

Que temem ver a barca de Acheronte

Se. em taó eííreito palio fe embarci.ua6:

Saiuáraóíe na armada >
que cita ponte^

.PaíTarao , a feii rifco , os que nadauao,

Outros debaxo daagoa fe eíconderaó

De m_odo que outras vuas naó comerão

Recolhe^Nuno-csfeusno meuno poílo

Praticando do falto , e da fugida.

Zombando cada hum com riío , e gofto

Do que comprara as vuas pola vida;

Hum diz que foi vinagre aquelle niollo

Sobre o qual agoa tanta tem bebida >

Outros diz que o nadar foi grande acerto

Para quem ia íentia o fogo perto.

Em
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Em quanto elles zombando íe empregarão

Em tratar dos guerreiros fugiriuos,

O s que na frota a nado fe íaluárao

Ia com o perdido alento pouco viuos

,

Seu mao fucceíTo em lagrimas contarão

E os capitães da armada vingatiuos

Fazendo muy pezada aquella injuria

,

Enchem todos os íeus de esforço e fliria.

Sahiraõ lego em barcos muy ligeiros

Bem armados duzentos e cincoenta ,

Fora gente de fundas , e bèfteiros

,

Que em cfquifes pequenos arrebenta:

E Nuno quando es vio vir taõ guerreirros

,

Que he o que mais o anima ^ e o contenta

Aos feus com alegria vira o rcfto,

E diz cheo de amor, defejo , e gofto.

Companheiros , e amigos valcrofos

Portugueíes leais, fortes foldados
la jiaó temos razaõ de eílar queixofos
Nem de andar eícondidos , e embrenhados ^
Ia vejo os Caftelhanos animofos,
Q^e virão ir aos feus tam maltratados,
V.r com defejo à terra por vingança
E acabar de comprir noiTa efperança.

Dai louuores ao ceo que á viíla temos
E jà no campo a honra que bufcamos
Naó vcs efqueça o intento que trazemos
E a^ preza que efcondidos efperamos

:

Nao cuidem que de os ver nos efcondemos
Quando para os bufcar nos concertamos
Em^ lugar da vingança leuem pago

,

Aaimo ó caualeiros , Santiago,

G Vamos
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Vamos a elles ,
que eu ferei primeiro

Em tingir efta lança, e efta eípada,

Deixai-me fer o voíTo auentureiro,

Que eu farei por entre elles larga eftrada.

Pois me tomaftes ja por companheiro

NaÓ me deixeis na enipreza começada

,

Seguime ou por amor, ou por inueja.

Que o noíío nome efta nefta peleja.

Que fe ha na multidão defigualdade

,

He para ganhar nome o mor acerto

,

Que o numero naô vai contra a bondade

Como ?.os mais de v6s lhe he defcuberto

;

Tempo he que executeis hoje a vontade

Que contra elles moílraueis de mais perto.

Que do perigo mor , mais certa^ a gloria

,

E de mais inimigos , mór vittoria.

O valerofo animo e conftante

Se aleuanta , onde o fraco fe defmaya

Pouca ha a gente , e vil que eftá diante

,

Pois naó occupa a toda a branca praya,

Defem.barque eíTa armada taô pujante,

Toda contra eftes poucos fe arme , e faya

Tirarão com mais força os feus reuezes

VolTos valentes braços Portuguefes.

E naó porque dos meus defconfiança

Tenha para vencer fua oufadia ,

Deixo já de tingir em fangue a lança,

E alcançar a vittoria defte dia

;

Mas porque tenho amigos na lembrança

Que viçmos aqui de companhia ,

Faço de minha gloria menos conta,

Só polia naó comprar com voíTa atronta.
^ Atraí
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Atras deftas palauras concertaua

A lança
,
ja na fella fe aílbgura

,

Alegremente a todos conuidaua

A prouarem as armas, e a ventura
,

E vendo que nenhum fe auenturaua
,

Antes voltar atras bufca , e procura

,

As rédeas recolhendo , os rogos proua

,

Que com rezoes fem fruto lhes renoua.

Porem como o temor os íenhorea

,

Vendo a multidão grande
,
que fe oíFerece

Por mais que com razoes todos grangea

Nenhum para tal obra lhe obedece
Cada qual olha o outro que recea,

E fó a quem o esforça deíconhece,

Elle em ira ardendo brande a lança

Nao fabe fe dos feus tome a vingança.

Pede, roga, aconfelha, e ameaça,
E em quanto fe detém neíla porfia

,

Os caílelhanos vem tomando a praça,
Com grande grita , eílrondo , e vozaria

,

E tendo por ligeira aqueila caça

,

Correndo a qual primeiro chegaria

,

Vem bufcar a Nunalures que em feu poflo.

Só ao inimigo tem virado o roílo.

Dos feus ie aparta ; e logo determina
Morrer como valente pelejando

,

Porque tem por fraqueza, e coufaindina.
Voltar para onde o elles vaó guiando

,

Só quer ter a batalha , fó fe inclina

A acometer o efpeíTo , e fero bando
Aprouando o cuítume por fefudo

,

De trazer , ou tornar no mefmo efcudo,

G ii CAN-
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CANTO V.

Pelriíí Nunalnres com os Caftelhartos pinto d4

ponte //i> JlcaníM. El Rcy dom Fernando recolhe

a^ gentes das fronteiras d'entrc Tejo e Guadiana y

e aílenta jeu real entre Eluas , e Badajo\aonde

KÍnalures de improuifo apparece porfe achar na

batalha y a qtiaí ejiaudo empra^ada recuja o Rey

C^^-clhano. Fa\em-fe- paxcs morta a Rainha de

c7ftelía fe trata o cafamento da Princefa dona

Irrites cm cujas 'vodas acontece a Nmahtres

huma aventura : Fai-Je pêra entre o Douro e Mi-

rdio, donde com a morte dei Rcy dom Fernando

rvema fe achar nas [tias ohjequias : 'Mouem-fe as

alteraçõis , e bandor iasfobre afrcccpo doReyno.

A Onde eftá conhecida a honra , e fama

Pofto que a vida efteja perigofa,

Naó na fabe eííimar ,
quem bufca e ama,

Entre os homens memoria gloriofa,

Que no repoufo em fim da branda cama,

E na vida do mundo mais fabro fa

,

Tanto executa a morte o feu caftigo

,

Como na mor batalha , e mor perigo.

Diga o fermoío Adónis fe temia

Algum perigo humano quando eftaua

Entre as flores que a deofa lhe colhia

,

Em que os lafciuos membros reclinauaj

Ao foi fazendo inueja , adormecia.

Ao fom da clara fonte que pafiaua

,

Quando o porco ferox , e denodado ,

EuTialtou cora feu faague o yerde prado.

Qi?att-
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Quando com mor fabor andaiia á caça

Adleon defprefando a vida vrbana,

E vio no banho a fermofura , e graça

E a beileza dos membros de Disna

,

Tocado da agoa pura
,
que ameaça

Aquella culpa, que o defejo engana,.

Em ceruo foi da deofa conuertido ,

E dos feus próprios cães morto , e comido*

Cómodo no banquete pereceo

,

E Alexandre depois que o mundo abarca

,

Cefar entre os amigos que efcolheo

,

Depois que delle todo foi Monarcha

:

Se nenhum gofto em fim fe deíFendeo

Da dura , inexorauel , fera parca
,

Difculpa tem, quem defprezando a vida

Nos perigos na6 pós taxa , ou medida.

O noíTo caualleiro que conhece
Quanto he o premio deJles ditferente

Só com huma lança armado fe offerecc

A aquella multidão de armada gente,

E o ceo que ja eftima , e fauorece

Aquelle fpirito, e animo excellente

Fez conhecer aos feus , e a todo o mundo
Seu esforço fem medo , e fem fegundo.

Forte fobrc os eftribos arremete

A receber a gente que entaó chega

,

E em fentindo as efporas o ginete

Ao perigo aííolto fe nao nega ,

Por entre imigas lanças accométe
Obrigado da fúria incautar, e cega
Trifte do que efperou o encontro forte

E lhe naó vio na lanja a própria morte.

Nem
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Vamos a elles

,
que eu ferei primeiro

Em tingir elk lança, e efta eípada,

Deixai-me fer o voíTo auenrurciro,

Qiie eu farei por entre elles larga eftrada.

Pois me tomaftes ja por companheiro
NaÓ me deixeis na empreza começada

,

Seguime ou por amor, ou por inueja,

(^e o noíTo nome eílà nefta peleja.

Que fe ha na multidão defigualdade,

He para ganhar nome o mor acerto

,

Qiie o numero nao vai contra a bondade
Como fios mais de vós lhe he defcuberto;

Tempo he que executeis hoje a vontade
Que contra elles moílraueis de mais perto.

Que do perigo mor , mais certa a gloria

,

E de mais inimigos , mor vittoria.

O valerofo animo e conílante

Se aleuanta , onde o fraco íe defmaya
Pouca ha a gente, e vil que eftá diante,

Pois naó occupa a toda a branca praya,

Defembarque eíTa armada taÓ pujante,

Toda contra eftes poucos fe arme , e faya

Tirarão com mais força os feus reuezes

VoíTos valentes braços Portuguefes. ,

E naó porque dos meus defconfiança

Tenha para vencer fua oufadia
,

Deixo já de tingir em fangue a lança,

E alcançar a vittoria defte dia

;

Mas porque tenho amigos na lembrança

Que viçmos aqui de companhia ,

Faço de minha gloria menos conta,

Só polia naó comprar com voffa afronta.

Atras
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Atras deftas paiauras concertaua

A Jança
,
ja na fella fe aílbgura

,

Alegremente a todos conuidaua

A prouarem as armas, e a ventura
,

E vendo que nenhum fe auenturaua
,

Antes voltar atras bufca , e procura

,

As rédeas recolhendo , os rogos proua

,

Que com rezoés fem fruto lhes renoua.

Porem como o temor os fenhorea

,

Vendo a multidão grande
,
que fe oíFerece

Por mais que com razoes todos grangea

Nenhum para tal obra lhe obedece

Cada qual olha o outro que recea,

E fó a quem o esforça defconhece,

Elle em ira ardendo brande a lança

Naô fabe fe dos feus tome a vingança.

Pede, roga, aconfelha, e ameaça,
E em quanto fe detém neíla porfia

,

Os caftelhanos vem tomando a praça,

Com grande grita, eftrondo , e vozaria,

E tendo por ligeira aqueila caça

,

Correndo a qual primeiro chegaria

,

Vem bufcar a Nunalures que em feu pcfto,

So ao inimigo tem virado o rofto.

Dos feus fe aparta ; e logo determina

Morrer com.o valente pelejando

,

Porque tem por fraqueza, e coufaindina.

Voltar para onde o elies vaó guiando

,

Só quer ter a batalha , fó fe inclina

A acometer o efpeíTo , e fero bando
Aprouando o cuílume por fefudo

,

De trazer , ou tornar no mefmo efcudo.

G ii CaN-
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Vamos ao íoccorrer que já me peza

Da vida que fem gloria me deixou

,

Seguime ó gente amiga Portuguefa

Que eu figo ao capitão que me guiou

;

Nifto batendo os dentes de faraueza

Entre as imigas armas fe Jançou

Fazendo mil encontros na peleja

Dinos de tanta fama , como inueja.

Chegou rompendo á força do perigo

Aonde ainda Nuno em terra faz batalha

E como bom, fiel , e forte amigo
Com obras, e razoes feu dano atalha,

Matai fenhor, dizia
, que eu me obrigo

Que nem eíía prifao em que eíhis valha

A multidão de imigos que o mar bota

Que pouco he para nos toda eíTa frota.

O Pereira esforçado que já achara

Quem feguiíTe em tal paífo o feu intento

Dobra os pezados golpes ^ moftra clara

Proua de feu valor , e fufrimento :

Bem moftra que fe o pé dcfenlaçára

Teuera em pouco tempo o vencimento

Porem fomente os fortes braços muda
Quando em focorro o Ceo lhe manda ajuda*

A' rédea folta vem três caualleiros

,

Que bem forao dos noíTos conhecidos

A quem fegaem na praia alguns guerreiros

Com ameaças , gritos , e alaridos :

Eiles rompendo as lanças nos primeiros

Que eftauaó de fugir mais efquecidos

A Nuno Alures focorrem nefte enfejo,

Que fempre o Ceo valeo a hum bom defejo;

Diogo
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Diogo Alures Pereira o valerofo

Era , e Femam Pereira o esforçado

Irmãos do moço oiifado , e anirnofo
,

A quem o eílribo tinha embaraçado :

Curro era o do Ca Tal , que cobiçofo

De vir dos dous irmãos acompiíjihado

Tardou ao prazo, e termo que pofera

O que fó contra tantos fe atreuera.

Com eiles toda a gente íe moueo
A de Nuno, e dos outros que acodiraõ

Pedras , virotes cobrem terra , e ceo

,

Que os que faem do mar ao longo tiraó

,

Mas cada qual dos léus tanto rompeo
Que o valerofo irmaó defempediraó

,

Do perigo da perna magoada
Trifte do que entaó proua a fua efpada.

Eis fe começa a dura batalha

Porque nenhum dos feus moftra dcfcudo

A gente de Nuna lures fe baralha
,

Que quer da honra perdida cobrar tudo ;

Contra elle nenhum ha que entaó fe valha

De malha , de couraças , nem de efcudo
A pá fuftenta a fúria do combate

,

Todos os golpes dá , nenhum rebate.

Qual o Leaô de Libia generofo
Dos bárbaros monteiros acoííado

;

Que depois de ferido , e furiofo

Engeita a vida, e quer verfe vinga io.

Aqui fere , ali mata , e de brauofo
Bufca o mais defendido , e mais armado.
Deixa o campo á fugida defcuberto
Corre aonde vê mais fero , c mor aperto.
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AíTi andaua o fero Lufytano

Bufcando o-Heíbanhol que mais lhe iníifte

Como o rayo veloz que faz mor danno
Ao que com maior força lhe reíiíle , -

Nenhum reues dos feus fere de engano
Em cada q^al a vida perde o triíle

,

Que nao pode voltar o paíTo leue,

Porque a fúria dos outros o deteue.

Hum valente foldado que entaó vinha

Com muitos de focorro ; liuremente

Para o bom do Cafal logo encaminha.
Que rodeado eíU de armada gente;

E vendo que ante fi mais corpos tinha

Feridos já por terra amargamente
Com huma lança de armas que trazia

Contra elle oufadamente arremetia.

Foi tal o forte encontro , que paíTou

Humas laminas de aço , duro , e fino

Por onde o ferro agudo refualou

Atraueífando hum jaco jázerino :

A lança feita em afpa lhe ficou

Mas como o Português nao perde o tino

B.emde-te Caftelhano oufado brada

Meneando fobre elle a forte efpada.

Mas Nunalures que via o bom cunhado

Sem fe poder liurar da imiga lança

Imaginando que era atraueffado

Corre ligeiro aly para á vingança ,

E vendo que refifte o bom foldado

Com hum pezado. golpe fe abalança

A que elle fó com rogos fe defende,

E cruzados os braços fe lhe rende.

Porem

I
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Porem aquelle efpiritu generofo

Ç^e nao confente afrontas ao rendido

Fafla adiante alegre, e cuidadofo

Dando por prefo o que deixou vencido

;

Mas o íoldado ingrato , e orgulhoío

Como liure fc vio deíempedido

Outra vez à batalha torna acezo

,

E outra vez de Nunalures ficou prefo.

Fernão Pereira o brauo caualleiro

A huma parte feria em roda viua

Que de feu braço intrépido , e guerreiro

Nenlium quer ja prouar a força eíquiua

:

Depois que o bando vil foge ligeiro

,

Hum atropela , hum fere , outro catiua

lá a gente Caftelhana fe defmaia

,

E os Portuguefes vaÔ tomando a praia.

Diogo Alures Pereira por vir tarde

Procura arrecadar como conuinha
,

Nenhum acha confclho que lhe aguarde
Pelo defejo , c preíía com que vinha

Mas da gente que foi menos cobarde
Algims bem mal feridos prefos tinha

Pedro AffoníTo que a lança já arrancara

Muito mais cara a dá do que a comprara.
O que primeiro a Nuno focorréra

Com tam grande valor
, que o fegue , e ama

Bem moftraua entre os quatro que podéra
Entre tais pares fello em voz da fama :

E porque defta aqui laibais quem era

,

Vafqueanes do Coto o mundo o chama
De ordem facerdotal , mas na oufadia
Dala a bons caualleiros merecia.

Dos
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Dos eftremos que fez nefta contenda

Nuno o premio lhe deu trás do louuor

Que lhe ouue de Lisboa a mor prebenda
E das Hahitureiras foi Prior;

Da Igreja , benefícios, clero, e renda

Da antigua Mafra o fez Gouernador
Que loane Bifpo illuílre a fundara

E eftas três dignidades lhe ajuntara.

lá o campo fica liure aos vencedores,

lá então nos bateis os que efcapáraô

A recolher íe tocao os tambores

Os amigos , e as armas defemparao

;

Os que íe alongaô mais fao os melhorei
Que os fracos por vileza fe atrazàraô

,

Os foldados que vem á fua empreza
Nos defpojos dos outros fazem preza.

Qual béíleiro piao dç braço leua

Catiuo o caualleiro delarmado
,

Qual o elmo , efpaldar , o peito , a greua

Qual o rico colar defabrocnado

,

Qual lia defte também que a lança ceua,

No fangue já dos outros encetado

Moftrando o braço vil pouco atreuido

,

Quanto corta huma elpada em hum rendi do-

Até ás ondas os nouos va6 feguindo

Elles cortao remando na agoa pura

A vellas defpregadas vao fugindo

E nem o mar profundo os aíTegura;

Os que íicaraÓ prefos repetindo

Queixumes vao também contra a ventura,

lá o Pereira toma outro cauallo

,

E outra vez para os muros faz abalo.

Feita
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Feita refenha aly de ioda a gente

Os feus eraó prefentes , e corridos
,

Nenhum perdera a vida
, que icmente

Alguns trazem da praia mal feridos
;

Elle entre os bons irmãos vai tam contente

Como elles com razaó engrandecidos

Com hum íucceíTo , e fim tam veniuioíb

Inda que a todos quatro aílaz cuílofo.

Dos muros da cidade os eíperaua

A multidad do pouo que fe auiua

Em vozes ao paliar todo bradaua

Viua o forte Nunalures , viua , viua ;.

Com opróbrios , e afrontas magcaua
A gente que vem vir prefa , e catiua

,

Condigaõ muito certa da vittoria

,

Que a defuentura de hús , he d'outros gloria.

Mas deixemolo agora recolhido

Na cidade contente, e feílejado

Dos feus com grande gloria recebido.

Do pouo em fefta , e jogos celebrado

:

Porque inda eílá da briga mal ferido

,

E do cauallo , e pedras mui pizado
,

Vamos feguindo ao Rey, que com defejo,

Hia pifando as terras de Alemtejo.

Em Eluas com feu campo fe alojara,

E aly das frontarias juntar manda.
Os que em vários lugares efpalhára

Do Guadiana , de huma , e doutra banda

,

Lugares, fortalezas já repara

Por onde o Meílre oufado íe defmanda.
Chama os feus a Confelho , e nenhum erra

Qye feja huma batallia p fim da guerra.

Logo
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Logo fe ordena aly para a peleja

De proiiimentos , armas , moniçôes

Faz quem ordene, tenha , mande, e reja

Companhias , lugares, e efqiiadróes:

Faz pagas, dá ventagés , certa inueja

De muitos bellicolbs corações.

Ao Rey dos Caílelhanos defafia,

E íaefe da vilia o outro dia.

Entre ella e Badajoz feu campo aíTenta

A' viíla do íoberbo Guadiana,

Que na íombra das armas repreíenta

Hum tem.or nouo á gente Caftelhana

Ia de vella loaó fe defcontenta

E a fúria já dos feus fe defengana,

Mas entre os torreados e altos muros
Faz refenhas , e alardos mais feguros.

E antes daquelle dia em que efperaua

Fernando ver o im.igo rofto , a rofto

No feu real alegremente andaua

Tomando moftras ás gentes no feu pofto;
'

Qijando a vanguarda ouuio que -aífi gritaua

Com aluoroço eftranho, e grande goílo

Vinde Pereira oufado , vinde afinha

Que os Caílelhanos temos neíla. vinha.

Fernando áquella parte fevijou

Por ver quem caufa foi defta alegria

Hum caualieiro armado diulíbu

Com cinco , ou poucos mais na companhia ^
Na poftura , e nas armas com que entrou

Todo o campo a Nunalures conhecia

Qiie fabendo de Alcântara a peleja

Com tao nouos emboras o fefteja.

Longe
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Longe á vifta do Rey com os feus fe apea

A vi feira do elmo aleuantada

A multidão da gente que o rodea

Lhe dá os parabcs daquella entrada:

Também Fernando o teue em boa eftrea

E em final da vittoria defejada

Dos feus pés o leuanta ledo o rofto

Moílrando-lhe nos olhos graça , e gofto.

E depois de louuar-lhe honradamente

O a que pollo feguir fe auenturára.

Quando fem faucr da própria gente

Copia tao defigual desbaratara

Lhe agradecia acharlè ali prefente,

E crendo que o Prior niíTo o mandara
Pregunta fe trás delle algum recado

,

E Nuno refpondeo quafi infiado.

Naó trago m.ais fenhor que efta armadura
Com que ante voíía Alteza me aprefento
E eíles poucos foldados que a ventura

Sogeita a meu querer, e mandamento:
O Prior que de mim naó fe aíTegura

Para vir me negou coníentimento

Sem elle me apartei , e á força venho

,

A' pena agora eílou , fe a culpa tenho.

Como menor irmiao , como fugeito

Lhe pedi que licença me outorgaíle

Para que nelia empreza , em meu direito

Como foldado inútil nao faltaíTe;

E viíTe o forte Ozores
,
que o defeito

Defte animo naó foi que me eftoruaíTe

De acabar o combate prometido

,

JMas , o de fer por vos nçlle impedido.

Ne-
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Negou-me injullamente liberdade

Sem que meus juftos rogos o obriga íTem

Pós maior guarda ás portas da cidade

Mandou-lhes que faliir me nao deixaíTem:

Mas teue maior força efta vontade,

Que as que podia auer que ma eftoruaffem ,

E aíli de noite eu fó com minha gente

O poíligo arrombei de Sam Vicente

,

Nem dos guardas a força, e reíiílencia.

Nem o mandado feu mais força teue

Que para acrecentarme a dilligencia

E atalhar a alguns meus quealy deíeue:

Se eíta culpa merece penitencia

,

Ainda que viila a caufa he culpa leue

Dai-me agora fenhor delia o caíligo

,

E feja na batalha o mor perigo.

Se dos Reys a paiaura nunca efquece,

E inteira a guarda fempre o jufto Rey ,

Agora alto fenhor fe me oífcrece

,

Satisfação da empreza que tomei,

Se nefta agora o Ceo me fauorece

Diante de voíía alteza moftrarei

Ao Mellre, e a feu filho, roílo, a roílo,

Que muito a meu pezar fiz voíTo gofto*

Defta minha vontade cobiçofa

Mandaíles que ante vos moftraíTe o preço

Em batalha importante, e duuidofa.

Qual he cila a que agora me oíFereço

;

E pois eftá minha honra perigofa

,

E a vos como a meu Rey temo , e conheço

Como tal permiti que aqui fe apure

E alguém de meus princípios na6 mormure.
Naõ
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Na6 foi mais adiante o bom Pereira

Por vfar ante o Rey termo, e refpeito,
E Fernando que o vé deita maneira
Cada hora delle eftá mais íatisfeito;
DaqueIJa fé confiante e verdadeira
Daquelie forte braço , e leal peito
Bem cré que tudo acabe , e tudo vença
Dalhe o louuor , as graças , e a licença.
Nuno lhe beja a maó nelle concerto

E efperando a batalha fe defueJa,
Elle contente eílá pola ver perto
E muitos defcontentcs que haô de vela -

Vai naJguns coraçoens mui grande ape/to
JJeíanima-fe a gente de Caftella
Que á viíta da batalha concertada
EntaÔ parece a paz bem aíTombrada.
Chegado o prazo já aos contendores^m arma o campo eftá dos Portuguefes

i^eipregao-re as bandeiras de mil cores
Vehem-íe malhas , laminas, e arnezes
Os pífaros

, trombetas, e tambores
^azem ceco nas agoas que mil vezes
^e encrefpao com o rumor que o duro Marte
Vai elpalhando de huma , e doutra parte.Mas loaó que duuida nefta empreza
baJiir a lua parte auent^jada
Porque conhece a gente Portuguefa
Que alem de valeroía he magoada

,

t. recea o valor da pouca Ingrefa

AU ^T ^ "^^^ ^^^^ confederadaA batalha emprazada ja recufa
Sfcie nunca a ^uem faltou , lhe falta efcuHu

'
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Nifto OS grandes tratauaò por feus meos

A liança aitre os Reys defconcertados

Ou pola obrir/iça6 de feus receos,

Ou pola de fieis, e acautelados

Por occulros recados, e rodeos ^

Queemhumieal, c em outro erao tratado*

Suírende-fe o combate até que íeja

Deliberada a paz que íe deícja.

Eniim com condições nao mui decentes

loao aceita a paz temendo a guerra

Reílituindo os roubos infolentes

Ou poio largo mar , ou pola terra ,

E dando ás eftrangeiras fortes gentes

Náos em que poffaó ir para Inglaterra

Sem diíTo terem fretes nem íalanos

,

Fezada condição para contrários.

Tl-as ifto o Caftelhano vai tratando

Q,je cafaíTem Beatriz linda donzeLa

Hlha vnica do Rey , remiíTo .
b^^ndo

De Portugal herdeira rica , e beha :

Com feu filho fegundo dom Fernando

Oue naó herdaua os rçynos de Caitelia
^

Porque o Rey Português naÓ quis primeiro

O Que dos dous eftados fica herdeiro.

Nao contentaô as pazes aos Ingreies

Nas Caftelhanas náos fe partem logo

\^grauados do Rey que em tantos meles

Os trouxera enganados comç em jogo,

Oae com o braço, e valor dos Portuguefes

QaeriaÔ pór Caftella a ferro , e togo

Ú-às vendo as amifades, e liança .

Naó querem mais com os noffos vehnhanç^a.
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lá naõ trarão do bellico appararo

Os aduerfarios Reys, antes de aíTento

Dao comprimento ás forças do contrato
A que tem dado já coníentimento
Ambos cuidaô que compraó bem barato
O defcanço , com leue fundamento

,

Contente cada hum fe torna, e ledo
Hum a Rio maior , outro a Toledo.

^
Mas pouco o Rey loaó íe detiuera

Na cidade real que o Tejo banha
Quando a Rainha em Cuelhar fallecêra
Com fentimento , e dor de toda Hefpanha
Em breue tempo a perda recupera
O que nella naô fente a dor tamanha
Que logo ao Português legados manda
Noutra para elle aíTas doce demanda.

Procura confirmar noua amiíade
Que feja herdeiro , e genro de Fernando
Em lugar de feu filho a cuja idade
Conuinha eílar mais annos^efperando
Lianor que já tinha efta vontade,
E o Rey que era mudauel , leue, e branda
Confente nclla: o outro já le aprefta,
E a corte fe desfaz em gofto , e fefta.

Os guerreiros tambores que incitauaõ
As luftrofas

, e armadas companhias
lá com íom diíFcrente fe tocauaó
Para contentes jogos , e folias
As canoras trombetas celebrauao
Pazes

, contentamentos , e alegrias
As armas , os cauallos , e os arreos
Seruem de canas, juftas, e torneos.

H u Mas
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Mas cada híí dos Reys vai contra o q deue

Coiítra os trates jurados que craô dantes

Que a Frincefa innocente viuos teue

Por maridos hum Duque , e três Iffantes

:

lulga iflo o Rey loaó por culpa leue

Que a cobiça as naó faz muito importantes

E Fernando naó tem por marauilha

Procurar muitos genros á huma filha,

lá nos vefmhos reynos fe publica

O cafamento , já íe alegra tudo

A Caílelhana gente alegre fica

Mas triíle em Portugal qualquer fefudo
:^

Se hum ao gofto do Rey e amor fe aplica

Outro anda em confufóes fufpenfo , e mudo

Temendo a íujeiçaó do jugo alheo

Que lhe antecipa em fombras o receo.

Cada hum configo em vaõ tem differença

Mas loaó encurta prazos ao concerto

Que fuccede a Fernando huroa doença

Que o faz eílar da yida muito incerto:

Eis que a Rainha incauta fem detença,

Que pós o reyno fó em tanto aperto

Para Eluas leua os grandes , e os do pouo ,

Que quer jurar o Rey Príncipe nouo.

loane a Badajoz alegremente

Vem aonde logo as pazes faó juradas

Que como fe ordenarão facilmente

Leuemente depoir foraó quebradas ;
^

E ainda que enfermo o Rey ficaua aufente

Naõ faltaó cerimonias culiumadas

Nos reaes defpofouros que Leonora

Melhor as ordenQu ,
que fe o Rey fora

O dia
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O dia do maior contentamento

lunto á mefa dei Rey da mao direita

( Fora muitas que tinha o apofento )

Outra eftaua mais baxa, e mais eílreita.

Aonde por foro, e por merecimento

Que fempre em tais lugares le refpeita

Tinhao muitos aíTentos aífinados

Os de hum, e doutro reyno mais honrados,

Nuno Aluares entre elles lugar tinha,

E o valerofo irmão Fernão Pereira

Por ordem , mando , e goílo da Raynha
Que os cuftamaua honrar defta maneira

:

Porém como a vontade com que vinha

Nao era em nenhum delles mui ligeira

Chegaõ taõ tarde aly
,
que os dos aíTentos

Nem lugar querem dar aos comprimentos^

Succedeo-lhes de modo que chegarão

E nenhum para ouuiíos volta o roílo

Antes com os olhos baxos fe inclinarão

Cada hum muito arrogante no feu pollo;

Mas a feu pezar logo os leuantaraó

E acharão na comida pouco goílo

Que Nuno do jantar fez pouca conta

Mas pagou-lhe o defprezo com hu a afronta»

Perto da mefa a elles fe chegou
Nenhum delles fallou , e a nenhum falia

O feu pé nos da mefa atrauefou

,

E deu com ella em pezo fobre a fala

;

Ao grande eftrondo o Rey fe leuantou

,

E toda a gente áquella parte abala

,

Mas Nuno com o irmão de efpaíTb volta

Sem fazer conta alguma da reuolta.

Quem.
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Quem vio ja neftes jogos cuíhimado»

A que mais ledo o pouo fe conuida

Cahir entre os rifonhos defcuidados

A Pedra que de longe vem perdida j

Que todos feruem logo leuantados

Olhando o que fe aqueixa da fenda

Efpantado cada hum defta arte vira
^

Sem fe ver mais que a mefa que cahira.

O Rey bem delejou ao defacato

Dar em publico aly logo cailigo
^

Mas por coníelho entaó teue recato í J
De naô pôr a juftiça em mor perigo;

AíTentou que era o preço mais barato , j
Diffimular a offenfa fó configo , ^

^ >i
E informado da caufa que o mouera

Menos^ eílranha o efFeito que fizera.

Quem por fatisfazer á fua oífenía
^

( DiíTe o Rev )
pós a vida em tal perigo

E teue em pouco aqui minha prefença

Muito mais teme afronta que caftigo

:

Muito atreuido foi neib licença ,

Mas de honra deue íer mui grande amigo

E o que por ella a tanto fe auentura

De grandes eíperanças me aílegura.

Sem ouuilo os Pereiras partem logo ^
Para ás terras que regaÔ Douro e Minho M
Abrazado Nunalures no feu fogo M
Por ver leuar ao reyno tal caminho

;

*

lulíi^a abuillo que fez por graça ,
e jogo

Sendo o Rey Caftelliano tam veíinho

Qae a vontade que tem moftrar deíeja
;

Naô ia "na mefa em paz, mas na peleja.
•^ Chega
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Chega com o forte irma6 em companhia

A aquelle deíèjado, e doce aííento

Enchendo o rofto, e olhos de alegria

Que na partida encheo de fentimento

;

Lagrimas Lianor lhe oíFerecia

DaqueJle defigual contentamento

Que como eraÒ com gofto derramadas

Dauao mais graça as faces delicadas.

AI7 íufpende as armas, e defcança

Nòs braços da gentil bella Lionora

Que em tam compridos tempos de efperançâ

Sua aufencia , e perigos fente , e chora

AI7 de feus cuidados faz mudança
Aonde tudo fe rende, e fe namora
Com a fermofa filha a queríi quer muito

De tam ditofas plantas bello fruito. ^

Em tanto, he ja jurado o Caílelhano

( Que vai de induftria as coufas apreíTando)

Por fucceíTor do reyno Lufytano

Como faltaíTe a vida ao Rey Fernando
j

Mas porque Portugal ja íente o dano
Que vai deftes contratos grangeando
Com varias condições fe perfuade

A fim de viuer fempre em liberdade.

E eraõ que fe ao Rey trás defte intento»

Primeiro a Parca a vida lhe cortaííe

A Rainha Lianor nó m.efrro aííento

O Português império gcuernaíTe;

Até que o Rey loao do cafamento
OuuefTe filho herdeiro que fica (Fe

Rey natural ao pouo Lufytano
Sem que admitiÍTe o cetro Caílelhano,

Fir-
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Firmes eftcs contratos , e cautella

O Rey para fciis reynos encaminha

Beatriz vai Raynha de Caftclla

E contente fe parte a mãy Rainha

;

Mas como a venturofa fua eftrella

Com tanta gloria o ciirfo feito tinha ,

Pouco tempo defcança e goza
, quando

Também parte da vida o Rey Fernando. ,

Quantos enleos, trocas , e mudanças
Faz huma mefma idade em poucos annos

Que cobre de floridas eíperanças

Que defcobre de enleos , e de enganos ?

Ah fortuna cruel que nao defcanças

De encontrar o focego dos humanos
Que eftreita conta tomas do que entregas ?

Quanto das? Quanto tiras? Quanto negas ?

Fauorecefte aquella fermofura

De Lianor que humana era e celefte

Com amor , e com hum Rey lhe dás ventura

E outro Rey dás á filha que lhe deíle :

Como efte bem tam pouco efpaíTo dura

Se para elle , mudauel , a efcolhefte ?

Ia lhe tiraíle o mais que lhe tens dado
Cedo lhe tiraras honra , e eflado.

Mas ella que nao fabe o teu cuftume

Menos lhe pefára do fuccedido

,

Que já podéra fer que aíTi prefume

Ser Rainha a feu gofto- fem marido

,

Quem te vé de mais alto perde o lume
Da razão quando attenta a feu partido

Mas nao tyranna , e má quem te conhece

No que eíperou, perdeo, teue, e padece.
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O caftelhano Rey quando imagina

Que lhe adquires hum Reyno prometido

Lhe moltrarás no feu perda , e ruyna

Com tanto íangue illuílre defparzido:

O que em ti aífegurar-fe determina

Se verá facilmente deftruido

Quem pode cfperar falfa que lhe acudas?

Se quando fauoreces já te mudas.

Em fim também o teue o trifte pranto

Ou foíTe a dor fingida , ou verdadeira

Veíle o reyno de efcuro , e negro manto

,

Quebra-fe o efcudo , arrafta-fe a bandeira :

Em Santarém no templo nobre , e fanto

Do que por humildade verdadeira

Das chagas de lefus moftra a figura

Lhe deu o reyno illuílre fepultura.

Para ás reaes exéquias laò chamados
A Lisboa por cartas da Raynha
Os Condes , ricos homês , e os Prelados ,

E os vaíTalIos que o reyno em conta tinha

Ia do Douro deixaua os verdes prados

Nuno Aluares Pereira, e também vinha

Obrigado da carta, e do que deue
Ao Rey que em tanto a feus principies teue.

Trifte polo Senhor que entaÕ perdia

E confufo de ver o que efperaua

Ia da amada mulher fe defpedia

Que a volta com mil rogos lhe apreíTaua;

Trinta bons efcudeiros que trazia

Todos configo armados os leuaua
Muita gente de pé, com armas toda
Tal nas exéquias vai, qual foi na voda,

A
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A' cidade chegou da mefma forte

Beija a maó à Raynha naquella hora
Efpanta-fe de yello toda a Corte

Que nenhum a tal auto armado fora

;

Mas ella que do Re/ na vida e morte
Tam cautelofa foi como Senhora

,

O recebe com nobre acolhimento
,

Sem moftrar que lhe entende o penfamento.

Foi no melhor da Corte apofentado

Como era a íeu valor conueniente

Mas hum corregedor pouco auifado

De quanto hc mal fofrida a forte gente

,

Por dar a hum corefao bom gafalhado

Foi mais do que conuinha diligente

Que huns eícudeiros bons mudar queria

Dos que Nuno vem na companhia.

E êíles que tinha6 menos de fofrido»

Do que de valerofos, e esforçados

Antes quiferao fer mal recebidos

Que eílar na Corte mal apofentados

;

Arremetem reuoltos, e atreuidos

Com elle, e com os miniftros , e crisdoe
^ E até ao paço aos golpes o trouxeraô

Aonde fugindo ás cafas fe valerão.

Sem fôlego chegou junto á Raynha
O que tam mal os feus agafalhaua

,

Ella que ouuio gritar , e o vio qual rinha
f

Do reboliço a caufa preguntaua:

Elle que ainda nem cor , nem fangue tinha

O que lhe acontecera aly contaua

,

E entre os queixumes vaós que repetia

Eítâs, c outras palauras lhe dizia.

Efcu-
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Efcudeiros fenhora de tal raça

E em defender a cala tam ligeiros

Naó veftirao ja mais ferro , e couraça

De quantos arma Heípanha caualleiros
;

E bem me affirmo eu que em larga praça

Quinhentos de tam fortes efcudeiros

Sós podem pelejar contra Caftella

E dar a voíTâ Alteza conta delia.

Fora eilou ja do dano , e do perigo

Que voíTa alta prelcnça me aíTegura

Mas quem os vira enuoltos vir comigo

lulgàra que efcapar foi grão ventura :

Tratai fenhora agora do caítigo

Porque eu fó quero a vida ter fegura.

Ella que occaílaô, e o tempo entende

Abranda, e naÔ caíliga, nem rcprende.

Nuno que difto eftaua defcuidado

Moftra logo á Raynha quanto o fente>

Mas noutra pretençaõ anda enleuado

Que mais confufo o trás , mais defcontente:

Vê o pouo a mil partes inclinado ,

O juizo entre os grandes differente

,

F.ebeldes diuifoens , fecretas juntas

,

Vários os pareceres , e as preguntas.

Hum diz que tudo he vaõ quanto imagina

Quem naó fe inclina á parte. Caílelhana,

Outro fe defefpera , e defatina

Porque a pátria fe ofFende , e fe profana

:

E fuftentar té á morte determina

A liberdade antiga Lufytana
Qual mouido de amor, qual da cobiça

Confundem os refpeitos , e juíliça.

Eíle
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Elle diz que fe guarde o juramento

,

E o contrato dos Reys firme , e feguro

Eftoutro
,
que era injufto , e fraudulento

,

Porque o ir contra a pátria he fer perjuro

Cada hum bufca a feu erro o fundamento
E pinta em fombra as coufas de futuro

O reboliço em todos he fobejo,

Mas nenhum manifefta o feu deíejo.

Qual pola primauera doce, e branda
No valle de mil flores femeado
O vagaroío Enxame fe defmanda
Com hum murmúrio inquieto, e empeçado:
Tecem as aues de huma , c doutra banda
Encontraó-íe no ar com feu cuidado
Aíli andaua o pouo diíFerente ,

Solicito, inquieto, c defcontente.

Mal íòfre o que viueo com liberdade

Ver que ha de fuftentar o jugo alheo

Mas o que nam grangca efta vontade
DisbaíN^ta em mil outras o receo

:

A muitos a efperança perfqade

De que tipm Leonora o reyno cheo
Que o intereíFe encobre a qualquer erro

E com arte , e poder íe doura o ferro.

CAN-
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C A N T O VI

Nuno Alures Pereira njcndo os Portuguefes di-

uididos
y fegue a parte de dom JoaÒ Mefire de

jiiíis
,
que determina defender a liberdade da pá-

tria : O Aíejire lhe communica feus deffenhos :

TrataÕ ambos a morte do Conde de Ourem , que
por outro confeito fe dijjere : O Prior do Crato fe
'vai para Santarém , e Nuno Alures trás elle :

Aly lhe conta huwa doni^lla a dcfcjirada morte

do Conde. Hum Alfajeme lhe prcncjiica auer de

ter o mcfmo Condado : O Prior declarafeu inteu-

to
,
que hefeguir a parcialidade da Raynha : O

irmaÕ o dejengana 3 e fe 'veni pêra o Mejire a
Lisboa,

DEpois dos funeraes , trifles cantares

Da ElTa altiua , e pompa lagrj'mofa.

Quando para os caílellos, e lugares

Se recolhia a gente poderoía \

Depois de alguns juizos lingulares

Em que eftá toda a terra duuidofa
Vindo á publica praça a differença

Cada qual forma a caufa, e dá fentença.

Parte-fe o pouo em bandos difFerenies

Huns ao Meftre de Auiz feguir procuraõ.
Outros da bella Incs os defcendcntes,
Que inda no Reyno alheo fe aííegurao

;

Mas como he melhor caufa a dos prefentes

,

Com o Meftre a todo o rifco fe auenturao
Qpe era benino , oufado , e valerofo

Filho de Pedro o forte , ç juílijofo.

Afli
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Aííi fem refpeitar modo ou cautella

Com a vontade por ley , a gente oufada

Só quer a liberdade , e defendela

VoUo ferro da lança, c polia efpadaj

Outra feguindo a parte de Caílella
.^

^A que a força mayor eftá inclinada

Da Rainha Lianor fazem cabeça

Para que o reyno enuolto lhe obedeça.

Qiial no Romano império diuidido

Polia morte de lulia que pudera

Ter de huma parte o pay, doutra o marido

Com que Roma em feus annos fiorecêrai
,

Com armas , e rezões , fero atreuido '

Cada hum defende a caufa que efcolhèra ,

AíTi andaua o Lufytano pouo

,

,

Elegendo por armas ao Rey nouo. !

No meo delia fúria naò íabia

Dererminar-fe o forte Nuno, quando

Da parte CafteHiana os grandes via,.

E o pouo repartido doutro bando

,

Em huma fala fó andaua hum dia

Com eíles penfamentos paíTeando

Defcontente , confufo , e enleado

De ver a pátria em tam confufo eftado.

Depois de ter mil coufas diícurrido

A Deos remete o fim que naó lhe achaua.

De amor do pátrio reyno commouido

Pollo fucceíTo mao que lhe eíperaua

:

Quando de noua luz do ceo ferido

O fentido perdeo de donde eftava

,

,^
E de inclinado aíTi lhe parecia

™
Que huaia yoz a léus dips refpondia.^ Dô
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De que te canfas Nuno? Que te alteras

Que ordenas? Que imaginas
j
que te engana?

Se aquillo em que tam triíle confideras

Naò no gouerna o ceo por traça humana :

Se íó neile confias , nelle efperas

,

Tem deílinado a ordem foberana

Que fejas tu por quem fe reílitua

O antigo louuor da pátria tua-

A defenfaó terá do reyno amado
Aquelle cujas armas venturoías

Te viraó por feu bem primeiro armado;
Em final de vitorias gloriofas

,

Efte o efcudo do eco a Affonfo dado
Com as cinco quinas Tantas tam fairoías,

Que nunca a cor do ceo , e o feu íer perde
Depois leuantará fobre a cruz verde.

Rey do nome prefago que primeiro

O mudo Zacharias efcreueo
,

Quando o Precuríor fanto do cordeiro

De Elizabeth efteril lhe naceo

;

Que também por myfterio verdadeiro
E milagre que ordena o juílo ceo

O nome deite , a que elle mais fe inclina

Cedo dirá do berço huma menina
Morrerá á ferro o Conde miferando

Que a feu fauor dobrado o cetro tinha
Caufador dos defcuidos de Fernando
E hoje dos vãos cuidados da Raynha

j

E tu irás teu fangue eternizando
Dando aos futuros Reys ditofa linha

,

Depois que eíle na terra aleuantares

Com brajo oufado; e feitos fingulares.

A tai«
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A tais palauras Nuno eftreinecendo

Tornou em 11 com leda fantefia

,

Com os olhos foi aos ares reuoluendo

Por ver quem lhe falaua , e quem o ouuia :

Naô vio mais que o lugar que eílaua vendo ,

E huma luz que entre as nuuês fe efcondia

Ficou confufo entaó
; porem mais ledo

Vai defcobrindo o fim deíle fegredo,

Lembrando-lhe as ricas armas que veftlra

Do valerofo Meftre dom loaó

Filho de Pedro o duro
,
que ante vira

Nefte o cetro real cahindo entaõ

:

E inda que da herança o reyno o tira

Por filho natural , ao morto irmaó

Tanto excede em valor , e em fortaleza

Que eftá por elle a mefma natureza.

Ia defte peníamento fatisfeito

Deixa Nuno os irmáos, e bufca o tio,

Porque he do Meftre amigo mais eftreito

Que lhe deíeja mando, e íenhorio:

Defcobre-lhe o que tem dentro em feu peito

A quem nunca o temor fez lento , e frio

O^ quanto Ruy Pereira ifto fefteja

Que he o mór gofto , e gloria que deíejá»

Ficou o velho illuílre tam contente

Do que lhe ò bom íòbrinho communica ,

Que ao Meftre vai bufcar mui diligente

Tudo lhe manifefta, e lhe publica;

Elle que ha muitos dias que confente

Nefta mefma eíperança , alegre fica

Nuno alures chamar manda fem detença

Qye naõ efperou mais que efta liccnja.
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E depois que entre os braços recebeo

Aquelles íeus, que acharão tudo eftreito

,

Nuno neílas rezóes lhe offereceo

O coração, leal , e o forte peito
;

Em quanto alto íènhor fuílenta o ceo

VoíTo defejo , e vos noíTo direito

O nome , a honra , e vida que fuílento

Eílaraó fempre a voíTa mandamento.
Sou Português , e o nome lo. me obriga

A naó confentir nelle o jugo alheo

,

E polia pátria, e liberdade antiga

Perder com honra a vida , e Tem receo

,

Nao mo deueis a mim quando eu vos liga

De meu Tangue, e razão, do ceo me veo

Efte cuidado , e a vos fico deueudo
Serdes o defenfor do que eu defendo.

Qiie quando outra razão lugar primeiro

TiueíTe de obrigar-me, que eíla minha
Ingrato fora , e pouco verdadeiro

Se naô feguiííe as partes da Rainha
;

Ella me armou na terra caualldro

Cafou-me , deu-me a honra , e bens que tinha

Seu fui, que eíla razão negar nao poíTo

Alas o fer Português me fez fer voíTo.

Segui claro fenhor tam jufbo intento
Hide a diante ala nao temais nada
Mcrei no mor perigo o peiífamento

,

Que eu lhe abrirei caminho com a efpada
Com fer elle fomente me contento
Do Reyno , nem de vos nao quero nada
Quiíera daruos mais do com que venho
Mas douos quanto poíTo, e quanto tenho.

I A
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À ifto contente o Mcftre refpondia

Prendendoo polias mãos aniigamente

Valerofo Nuno Mures
,
quem creria

Menos de hum caualleiro ram valente;

A vos íó defejaua , e fó temia,

lá de vos, e de mim fico contente

Que o coração na vifta me moftraua

Que naõ fem caufa ha muito vos amaua.

Como em vos natural eíTe defejo

AíTi o foi em mim , e elTa vcntade^

Nao pretendo fe Rey , nem o defejo

Mas defender do reyno a liberdade;

Nem me efquecerá nunca â que em vos vejo

Chea de tanto esforço, e lealdade^

No gouerno , no mando, e no perigo

Me auei por companheiro, e por amigo.

Trás iílo. lhe foi dando larga conta

Dos meos que tomaua nefta emprela

De quam pouco o poder , e esíoiço monta

Seu ; fe o contraíla a gente Portugueía

Tanto fente K^ínalures eíla afronta

Quanto moftraua o Ivleílre que lhe peza

Com rayóes hum ao outro íe animauao

Para o feliz fucceíío que efperauaô.

Coníideraô também que hc neceíTario

,

Para a quietação que o Reyno nega

Dar morte occulta ao Conde ingraío, c varia

A quem Lianor incauta , a caufa entrega:

Q;?e tem por certo o pouo temerário

Oue era por feu querer perdida , e cega

,

Com infâmia do enfermo Rey paíTado

Por feu remifio engano mal julgado.

E
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E porque já Nunalures publicara

Ao tio , o que então traz mais na vontade ,

E o Mertre tinha prouaviua, e clar«

,

De feu esforço , animo , e verdade;

Depois que tudo conta, e lhe declara.

Com mui poucas razoes o perfuade
,

Que bufque gente amiga , e que o focorra

Para que ás máos de Nuno o Conde morra.

AíTentado ficou que no outro dia

Com a mais gente armada que pudeíTe

O cautelofo Conde mataria
,

Sem que a Rainha a tempo lhe valeíTe

:

Nefta tenção Nunalures fe partia

Porque o Meílre no feito o conhcceíTe

Efcolhe dentre os feus fem nenhum medo
Os homens de mais feiro , e mor fegredo.

Porem depois de eftar apercebido
Para acudir ao pra7o concertado,

Por recado do Meibe foi detido
*

Que }«€ já doutros confelhos atalhado;
Elle dcíias mudanças mal fofrido

Sem dar outra repoila a tal recado
Atras do iraiaò Prior as rcdeas vira

Que da Corte íèm vello íe partira.

Nas exéquias do Pvey também fe achará
A quem deuia amor, e íentimento

,

E com o valente irmão íe viíitára

E outro que aly fe achou ao faimento

,

E fem fe ver com Nuno fe apartara

,

Porque tinháo diuerfo o penfamcnto
Mas em Ponteual logo de ligeiro

O alcanja o noífo oufado caualieiro.

í ii De
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De nouo alegremente íe abraçarão

E foi encontro a todos opportiino

Com amoroíb intento fe ajuntarão

Pedro o Prior , Diogo o forte , e Nuno

;

Porem muy pouco efpaflo defcanfaraô

Com Iium 1 ceado, que aos dous era importuno
Que do Rey dom loaó mandado vinha

Com o melageiro , e cartas da Raynha.
Trazia a embaixada hum capitão

Qiie entaò feguia as partes de Caílella

,

i}ue o Prior recebeo com huma aíFeiçao

(^e moílraua a que tinha ás coufas delia :

E deícob rindo logo o coração

Sem vfar de refpcito ou de cautella,

Todos os caualJeiros que aly eraô

Com ira , e fen ti mento íe mouerao.

Dentre eiles fó Nunalures fe atreueo,

E falloi! ao Prior delia maneira

Sempre fenhor, e irmaó m.e pareceo

Que efta lança por vos foííe a primeira,

Mas fe eííe rogo iniuílo vos m.oueo

,

E efias promeílas vas , o eco na6 queira

Que eu veja em voílo fangue tal fraqueza

Contra a razaó, e a Icy da Natureza.

Se o Melh-e dom íoao guarda , e defende

Ao reyno a liberdade , e feu direito

De cujo valor, e obras bem íe entende,

Que fegiie o modo em ti.do mais perfeito

Nao deueis de admitir quem fó pretenda

Portugal a Caílella andar fugcito,

Libertemos a terra que habitamos,

Ou viuamos iftntos, ou morramos.
Chco
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Cheo de ira o Prior lhe volta o roílo,

E diz que razão tem ? que entendimento ?

Qiiem por obederer ao próprio gofto

Defencaminha alfi leu penfamenro ?

Que engano he eíTe irmão, em que eibis porto.

Que força o meftre icm ? que fundamento?

Qj.Q fauor, que juíliça , e que bommeo
Para tyrannizar a hum rcyno alheo?

Temos Rey poderofo , e verdadeiro

Qj.ie os mais de vos por Príncipe juraftes

loaó que he de Fernando claro herdeiro

Gafado com Beatriz que fempre honraftes
;

Se vos mudais agora de ligeiro,

Porq em vao com o de Auis vos conformaíles

Cedo vereis com elle o defengauo

Se armado dece a nós o Caíleihano.

Nao refpondeo Nunaluròs-, de improuifo
Manda vir o cauallo, ardendo, parte

O prior vai trás elle fem juyzo
,

Por poder inclinalo da outra parte

;

A Santarém chegarão; que diuifo

Também em bandos vários fe reparte

Cada hum de razoes nouas íe aproueita,

Hum oíFercce cfcadcs , outro engeita.

Ao outro irmão que tinha commouldo
Nuno em Santarém cada hora enfaia

,

E fçm nunca apartar diilo o icníido

Paíleando ambos vao junto da praia
,

E porque o nobre animo :-,treuido

Nss árduas efperanças nao defmaia,
Diogo nas de Nuno bem conícnte

Nao fomente inclii^ado, mas contente.

Com-
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Cominunicando andauao o íeu defejo

( Que ânimos Juuenis, orna, e rccrea)

Vor onde alcantilado o doce Tejo
Vai fazendo huns ilheos de branca área

:

E aonde com focego , e com defpejo

As íalgadas enchentes na6 recea

,

Virão vir em galope hum efcudeiro

No cauallo canfado , e naõ ligeiro,

A'S ancas trás o moço huma donzella

Com mui ricos veíHdos, mal ornada.

Que a elle, e aos arções da eílreita lella.

Vem na fúria dos faltos abraçada :

E alem do parecer gentil que ha nella

Vem de coradas rozas afrontada

Deícompoíto o cabellocrefpo , e louro

Entre hum toucado feu de m.enor ouro.

Ou que a fernhofa vifta os obrigaíTe

Ou que os moueíTe então corioíidade

Ao eícudeiro mandão que efperaíle

Que ao bom cauallo íaz niílo a vontade:

Preguntao-lhe quem era e quecontafle

Se traz aquella dama em liberdade,

Porque fe aggrauo , ou força padecia

Ante eíles com a vida o pagaria.

Eíie que a dom Nunalurçs reconhece

Enleado £cou , e duuidoío

Do que ha de refponder então fe efqueçe

Que quanto dizer pode he pcrigofo:

Mas primeiro a donzella fe oíferece

Segura no feu roíto fermofo

,

Que de lagrimas cheo, e de brandura -

Culpsua dante iiuo logo a ventura.

E
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E como o que inda a caufa lhe dohia

Da Isgrimofa hiiloria que contaua

,

Primeiro mil fofpiros defpendia
,

Entre as cuílofas perlas que choraua :

Famofos caualleiros, lhe dezia,

De quem fempre a ventura feja efcraua

Eíla que aqui me trás , como raô deue

lá em meu fauor feu vario curfo teue.

Mas como o f:u poder foi iem preeícaço.

Para luftentar bens em grande airura,

E fempre a inueja eftende mais o braço

Aonde vê chegar mais huma ventura

:

Dos mimos , e delicias que ha no paço
Me traz aonde naó fei l'e voufegura
Em poder dcfte irmaó

,
que a vida amada

Pola minha faluar leua arrifcada.

Do principio de minha tenra idade

A' Raynha Lianor fui fempre aceita

Por graça em parecer, e em liberdade

Que em vida corteíam nunca fe engeita;

A vida tiue fempre da vontade
Que eíla a nenhuma outra era fugeita,

E a fermoia íenliora a quem íeruia

Como a íeu próprio goíío m.e queria.

De mim íiaua acenos , e recados
,

Ou folTc amor de fifo, ou foíle graça
Eu era a lecreraria dos cuidados
(^íiielicje o vulgo indomauei trouxe á praça

:

O toque dos galantes, e auiiados .

Era eu, que- a forte agora me ameaça
,

Que á vifta do perigo, e dano alheo
Crece em muitos culpados o receo.

Amaua



136 o Condestabre de Pot^tvgal.

Amaua ( como agora he conhecido)

A Raynha Lianor a hum eftrangeiro

Galego a eftes reynos acolhido

Commumente chamado, oConde Andeiro:
Corteíao, gentiihomem, bem nacido

Mais aftuto , que oufado caualleiro
,

Tam mimofo delRey, tam feu priuado

Que o Condado de Ourem lhe tinha dado.

Ou foíTe que Fernando aífi pagafle

O peccadoque tinha commetido,
E por hum eftrangeiro a hum Rey deixaíTe

A que elle d-eixar fez ao feu marido:

Ou que amor por cuílume lhe tiraíle

A honra, e do lugar todo o fentido,

Tara publico ifto a todos parecia

,

Que fem temor, e efpanto fe dizia.

Morreo elle , e quiçais imaginaua

Que viueffe Lianor mais liuremente,

Se o feu Rejnjo , e vaíTalIos gouernaua

Polo Conde de Ourem líure, e contente:

Mas como ha muito ja que lhe eíperaua

A que durauel bem nunca confente

Cahio aos pés da roda da fortuna

Nos bés' varia , nos males importuna.

Efta noite paliada ( ah trifte forte )

Que beai foi para mim cruel , e efcura

Teue o eu Conde ante ella amarga morte

E inda naò terá agora a fepultura

:

Ontem fez termo a Portuguefa Corte

E faltou nella toda a fermoíura ,

E eu perdi fer amada , e fer querida ,

E bem íerá fc inda poupaíTe a vida.

Eííc
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EíTe medre de Auis

,
que ha tantos annos

Que nella conheceo ódio immigo
Para que feu intento , cu feus enganos

Teuellem melhor fim, que ella caíligo;

Com alguns que o íeguiao
,
pouco humanos

Cobiçofos de fangue , e de perigo

Com muita gente, occultamente armada
Entrou no paço a hora defufada.

Entrao de noite os feros homicidas

Os porteiros encontrão, e os defuiao,

Polas portas fe vaó nao defendidas

Mouendo as armaduras que encobriaò
y

E com o lume das tochas offendidas

As laminas , e as malhas reluziaó

Por entre as veftiduras dos Toldados,

Enchendo de temor aos defcuidados.

A Prainha a tal tempo fem receo

Enleada ficou vendo o cunhado
Que com a cortefia , e termo alheo

De imigo, encobre intento tam danado:
Ella pouco fegura nefte enleo

,

Que mal focega o animo culpado.
Com o grande fobrefalto o peito frio

Perdeo do rofto a cor, a fala, o brio.

Nifto os do Meftre entrarão fem mais tento

Pcrque os guardas das portas nao valerão

Na camará real, que era apofento
Aonde entrada igual nunca teueraó :

Lianor humilhando o fofrimento
Com morta es fobreíaltos que a mouérao
A cor do i-oíto pálida , e defunta
Da nouidade a caufa Uie pregunta.

Elle

(^
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Élle com razoes friuolas feefcuía

Hora a tempos fe cala , hora refponde

Entre ambos era a pratica confufa,

E junto a ella eftaua o trille Conde;

A' parte o Meftre o chama , e naó recuft

,

( Que quem fugir nad pode mal feeícoflde)

Inda que o coração preíago e certo

Lhe eftà moílrando a morte de tam perto.

Noutra camará entrdraó jufitamente

Qual conuinha a matérias de fegredo

,

E o Conde que feu mal conhece , e fente

As pai auras erraua já com medo

;

Mas em vendo o lugar conueniente
;

O deshuraano Meílre oufado , e ledo

Com o punhal fem piedade, e femrefpeitcl

Com o nome de traidor lhe paíía o peitOé

Cada hum dos conjurados logo occorre

Ao lugar que lhe fora encomendado
Ninguém ao Conde mi fero foccorre

Que cae em roxo Tangue atraueiíado

:

Com o nome de Lianor fallando morre

E o retrato.jTO peito traspaíTado

,

O' hora trifte , ó noite negra , eícura

De treiçées e de enganos fepultura.

Aquelle rcl>3Íiço, tam medonho
Teir.erofa a R.synha áleuantou

Como quem de profundo , e triíle fonho

Entre es braços da morte deípertou -,

Em íj;ritos rompe a voz com íbm triílonho

Soccorro pede e vendo que fíiltcu

Ao já defunto Conde a voz, e a vida

Também julgaua a fua por perdida.

E
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E em fim como mulher que a natureza

Fez de animo fugeito, e abatido

Da dor vencida, e mifera fraqueza

Para efcapar procura algum partido;

Fugir he vao ,
que eftá cercada , e prefa

Entre o pouo cruel, e indurecido

De que a ninguém perdoa , a cega fúria

Sem perder vida, ou receber injuria.

Manda pedir lòccorro ao inimigo

Fondo-lhe a honra, e a vida na vontade

E com as que então tinha aly coníigo

li lhe nao pede mais que a liberdade;

Elle a aílegura em vaó de feu perigo

Mas tammal com temor fe perluade

Qiie hum rumor vao que fere a leue porta

Caie, deímaia, e fica fria , e morta.

Nefte tempo huma voz bradando foa

Sobre hum cauallo corre eíle pregão

Polas praças, e as ruas de Lisboa

Mataó no paço o Meílre dom loaó

;

Tambores íe ouuem ,
guerra fe apregoa

Com grande eílrondo , e grande confufao

Cercão de gente armada o paço logo

Nas portas prouaô ferro , e chegao fogo.

Aly a fúria eftranha fe acrecenra

Das gentes pelo Meílre amoutinadas
Cada iiiim rompendo as portas arrebenta

Que os da conjuração tinhaó fechadas

;

Como os vencidos d*agoa , e da tormenta
Bradao decendo as vellas defpregadas
AfTi fe ouaem debaixo os alaridos

Do pajo os ais, fofpiros, e os gemidos.
"^

Nem
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Nem na noite fatal em que as eftrellas

Por nao ver arder Troya fe efcondéraó

Quando de Priamo as donas, easdonzellas

Entre as chamas de Grécia perecerão :

Se ouuirao mais fofpiros , mais qiierellas

Das que no paço aquella noite deraò

Vendo já arder as portas , e entre a chama
Morrão, morrão, fomente o pouo clama,

Dai-nos o Meftre, huns dizem blasfemando

Da miferauel dona que o nao tinha
;

Morra Caílella , os outros vem bradanio

Mon-a o Conde de Ourem , morra a Raynha

;

Vingança polo incauto Rey Fernando
Gritando doutra parte hum tropel vinha

,

Morrão traidores , morrão
,
grita o pouo

Viu a o Meftre de iVuis noíío Rey nouo.

Nao ha contra efta voz razão que valha

,

Que jà do paço algumas lhes diziao

Porque com mor eftrondo , e mor baralha

Os brados reuoltofos tudo enchiao;

Té que chegando o Meftre , a tudo atalha

As vozes focegando dos que o viaÓ

Com fua falia a todos aquieta

Branda, amorofa, afabil , e difcreta. .

A hum.a janella armado appareceo

,

E alguns dos fcus trás elle fe afíomárao

As graças brandamente offereceo

Aos que polo íaluar fe amoutináraó
j

E como apparecendo o* foi no ceo

Ao ar as regras fombras defempárao

AíTi deixando a porta o feroz bando

Dece o nome do Meftre appelidando,
Daly



Canto Sexto. 141'

Daly com fauor bárbaro indomado
Pelas ruas o ar tremendo atroa

;

Morre de huma alta torre derribado

O miíerauel, Bifpo de Lisboa,

E hum homem de que eftaua acompanhado
Sem offenía do Meílre, ou da coroa

Que para perecer em tanto dano
Baftou-lhe auer nacido Caftelhano.

Efte ellranho temor, efte alarido

Mouia os fracos peitos das donzellas

Temendo daquelle impetu atreuido

Que naõ paraffç aly fem dano delias:

Qual procura o lugar mais efcondido,
Qual acode a fugir polas janelss,

Qual com o fangue do rofto a cor perdida

Cae dos brados vãos eímorecida.

Eu que com razoes mores me temia

Do perigo que cm mim mais certo eftaua

Camarás, e retretes reuoluia

Por ver fe em algum deli es vida achaua ^

Defte irmaõ finalmente me valia

Que a meus íufpiros triftes perto eftaua,

E tomando por capa a noite cícara

Pufemos logo as vidas na ventura.

Efta hc a prcjTa , e caula com que venho
Dos rifcos que paíTci ram offendida

Qiie aqui fe hum breue eípafto me detenho
Nefte imaginarei que perco a vida ;

Se he de tais cauaileiro? o delTenho
Dar fauor a huma dama perfeguida
Nao me detenhais mais, dai-me licença

Pois íeniio o mòr perigo na dçterxa.
'

Ifto
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Ifto contaua a dama defcontente

Que entre as razoes mil lagrimas derrama
Porem confolaa branda, e corteftnente

O que por fero fó nomea a fama;
E ainda que aluoroço, e goílo fente

No que com tanta dor fentia a dama"
Daua finai de magoa naô pequena

Do que elje ouuio contar com tanta pena.

Pefa-me, diz, fenhora, que naó poíío

No mal que já paííou á^r algum meo
Porém bailará agora o poder noíTo

A liurar-uos de imigos , e receo:

Se efte nobre mancebo, e irmão voíTo

Que para vofía guarda atcqui veo

Naó for baftante a ter liure, c fegura,

Voíía fofpeita , e volTa fermofura.

Aqui tendes prefentes nefteeflado

Dous de quem podeis ícr bem defendida

Que ambos temos por ordem profeílado

OíFerecer a damas, braço, e vida

Cada hum de vofTas partes obrigado

Alem de obrigação tam conhecida

Em voífa guarda iremos juntamente

Té onde de ncar fordes contente.

Naô vos oíténda a moite ieã , e crua

DeíTc Ccnde a feu licy prejuro, ingrato

^

Que nem fois parte vos na culpa fua

Nem cm feu engancfo , c falíb trato:

Deixai que ao ceo , e á terra refiitua

Q^iC. ainda he a morte hum preço muy barato

E vos enxugai lagrimas fcm fruito

Que em brandos coraçdes produzem muito.

Só
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Só da vontade a dama fe aproueita

Com razoes a agradece, e fe defpede,

E ajuntando-íe a fella mais eftreita

Ao moço os braços liures lhe concede

:

Elle que ainda que irmão naó nos engeita

Aos dous fortes irmãos licença pede
,

E com o Tejo por guia , e por vefinho

Vaó feguindo de nouo o feu caminho.

Alegre ficou difto o caualleiro

Diogo mais confufo , e porém ledo

Que a morte efcura já do Conde and eiró

Lhe contará o irmaó muito em fegredo:

Cada hum vai ao Prior per mefageiro

Cuidando de o dobrar muito mais cedo

Mas tudo perde o preço , e tudo ceifa

Aonde a cobiça aceita huma pron;eíla.

Nuno que em armas fempre anda cuidando

E com eilas fomente íe occupaua
Andara o dia de antes paíTeando

Donde então a donzeiia fe apartaua,

E vio a hum Álfajeme pendiirsndo

Huma luilroíá eípada que acabaua

Com tal primor polida , e perfeicad

Que lhe fez ter cobiça a guarnição.

Então lhe preguntoii fe fe aireuia

A llie guarnecer outra como aquella;

E rcípocdeo-lhe alegre que faria

Inda n-.ais atibda, inda mais bella ;

Mandou-lhe Nuno aquella que irdzia,

E indo-fc ('como ouuiiles) a douzt*ila

Como o dcfciado irmão volrando vinha
Sem liie lembrar a eípada que aly tinha.

Como
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Como 03 olhos voltou á aquella parte

A vio na porta eftar bem guarnecida

E tomando-a com brio, graça, e arte

Ameaçou rompendo huma ferida ; '

Temeo na íua efphera o feroz Marte,
O Sol moftrou na fua a cor perdida

,

Parou hum pouco o Tejo de aíTombrado
Naô vendo contra qual eftaua armado.

Da efpada , e do cuidado fatisfeito

Mandou Nuno pagar liberalmente

Ao Alfajeme então; que outro refpeito

Lhe faz que efpere a paga differente;

Satisfação fenhor nenhuma aceito

Diz , nem de vos a quero facilmente

De Ourem tornareis* Conde em tempo breue

Pagarmeeis o cuidado que outrem teue.

Sorrindo o caualleiro lhe tornou

Que aceitaíTe o feu premio , mas em vaô

Porque com taes razoes fe lhe efcufou^

Que fe partio fem mais fatisfaçao;

A nouâ (6 que a dama lhe contou

Lhe defiiela , e occupa o coracaó

Que de lealdade, esforço , e de honra cheo

Nunca admitio cobiça , nem receo.

Ao Prior deu a noua, que a donzella

Trouxera magoada , e defcontente

Que admirado ficou fem poder çrélla

Por quam mal niílo o <2;oílo lhe coníentej

E depois que em difcurfos fe defuella

Temendo algum fjcceílb dilferente

Do pcuo fem refpeito , e fem recato

Da nobre Santarém fc vai ao Crato>

Ten-
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Tentáraõ-no os irmãos, masnaô puderao

Naquelle intento feu fazer mudança
,

E em partindo eile o tempo nao perderão ,

Porque achauaó perigo na tardança

;

Ao Meílre vaó bufcar que nelle efperaõ

AíTegurar melhor fua elperança.

Porem muy pouco efpaço caminharão

Quando com mor enleo fe apartarão*

Que vendo Diogalures que offendia

Ao valerofo irmaõ que atras deixaua

Em cuja proteiçaó , e amor viuia

Cuja militar ordem profeíTaua:

A Nuno efta vontade defcobria

,

E com nouas promeíTas ie obrigaua

De inclinar ao Prior que eftaua duro

Com a efperança incerta do futuro.

Mui cuidadofo e trifte fe defpede,

E volta logo as rédeas ao cauallo

Que volte a elle o forte irmaó lhe pede
Porem nada bailou para obrigalo

;

E aquelle alto valor que nunca impede
Cafo , temor , refpeito , ou interuallo

Que no íeu peito viue, e refplandece

lá de perigos
, já de irmãos fe efquece.

Porém deixando a caufa que moueo
Ao que contra feu gofto fe partia

,

E como o Prior logo o recebeo
Com aluoroço eílranho , e alegria

,

Vamos feguindo a Nuno que venceo
A que vencera os dous naquelle dia
Que com os poucos que tinha fe tornaua
Para a cidade aonde o Meílre eftaua.

K Contra
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Contra a fortuna vai determinado

,

Qiie á parte do inimigo volta o rofto

lá íe vê entre os itiuitos arrifcado

E no caminho á guerras já difpofto

;

Com tudo llie contenta o leu cuidado

Que nos perigos tem , a vida', e goilo

lunto de Aluerca paiTa a noite fria

,

E confirmando os feus efpera o dia.

Naò eftaua porém certa a poufada

Antes chea de engano : e perigos

Que o que ferue a razaó que he defprezada

Logo acha cautelofos inimigos

;

Mas vamos a Lisboa amoutinada

Reuolta entre contrários, e entre amigos
E as lagrimas ouçamos de Leonora,

Que o leu Conde de Ourem defunto chora.

CAN^
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Conta-fe ofentimento da Raynha polia morte do
Conde de Qurem : Sae-fe da cidade , c faz^ fe for-

te com osfsHS em Alemquer, Dom Numb^res 'vem
a Lisboa : O Mejire o rccebco com muito ahiorc^o^
e oJa\do dofeu confeito. Vem a ter com ellejua
mãy com cartas da Raynha para o redui^r ao fer^
nico dei Rey de Cajleíla , e conusncida de fuás ra-
zpes muda o intento : Toma-fe o cafiello de Lisboa,
Nunalures he perfeguido da inueja dos companhei-
ros* Entra o Mejire em Jlemouer , e leuantando
o cerco ao cafiello 'vem a Lisboa, El Rey de Caf-
tella dece a conquiftar o rcyno por arma^ : JJÍen"
ta /eu arreai em' Santarém : bcfafia Nmalures
ao Conde de AUycrg^ : O Mcftrr ,àalha o comba-
te, eo manda a Syntra donde tra\m,antimentos
para a cidade

, e nuai ao Lumiar a bufctr os capi"
tães de Cafiella , que lhos queriaõ impedir.

D Amas
, que com o poder da gentileza

Sugeitais ao mais Jiure entendimento
Qiie titulo

, naô ha , honra , e grandeza
Que de voflbs poderes leja izento

:

Porque pagais tam. mal á natureza
Hum dote tam fermoío , entre cento
Naô ha huma, que a quem fe vence delia,
Nao feja tam ingrata como bella.

Se o engano de voíTa fermofura
Faz a eíía condição íer tam tyranna
l^ deíprezais a amor , tem.ei ventura
Que Co exemplo de tantas deíengana:
Se por fer foberanas na figura
Nao quereis condição gue íeja humana
Ulhai quantas figuras ie trocarão
De tcrmofas , e ingratas que pailaraS.

K ii Na6
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Nao he confelhoo meu de inrereffado

O rigor mais eílranho vfa comigo

,

Se para hum mal tam doce, e defejado

Quem naó mereceo gloria temcaftigo,

Mas nao veja de amor mal empregado

Em vos algum tormento , algum perigo,

Que mal ficará delle íátisfeito

Qiiem fabe fer amante, e fer fugcito.

Qiie razão pode dar que leueeícufa?

A fermofa Lianor, que prefo tinha

Hum Rey que o pouo feu continuo accufa.

Porque eíte a feu pefar a fez Raynha

:

Nega as Leyes , e a razão fó buíca,. e vfa

A ley que para amala lhe conuinha j

Se ella a tam grande amor tam mal refponde

Que efquece hum claro Rey, e eftima hu code.

Ah damas ,
que naó fel fe vos reprenda

De tyrannas , cruéis , de enganadoras ?

Mas como pode fer
,
que vos oíFenda

Quem vos confeíTa , e ama por fenhoras^

Antes que a jufta Nemefis entenda

NeíTas partes de tudo vencedoras

Tomai de tais calligos nouo exemplo

Nao firuais de trofeos ao feu templo.

Qual a era que viueo fempre enlaçada

y-à verde enfmha , ou vlmo na montanha

Que fendo a cafo a aruore cortada

C^ue com feus ramos orna , e acompanha

:

Fica na terra humilde, edefprezada

Que qualquer vento vaó , e foi a acanha

Tal a Raynha eftaua fem conforto

Com o matador prefente , o Conde morto.

Mil
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Mil fucceílos contrários imagina

,

Nefte primeiro aíTalto de Teu dano

Com dor, amor, e ódio defatina

Ferindo o peito bello quanto humano;

E com razoes que o mefmo mal lhe enfina

Vendo o roílo cruel ao defengano

,

A noite em que temia o mor caftigo

( Como ouuiftes ) falaua aíTi configo.

O fortuna cruel, cega, engano fa

De quem fempre fiei quantos bens tinha,

Quem me vio nos teus braços tam mimofa
Quaó mal crera neíta hora a forte minha

:

De que feruia eílrella tam dicofa ?

O nome , a honra , o trono de Raynha ?

Se cae em tal eílado a minha eílrelia

Que fora mor ventura a de naô tella.

Que me fica já mais que avidatrifte

Sugeita a mil afrontas , e contrários ,

lá fora do lugar em qu€ a fubiíce

OfFerecída a perigos neceíTarios;

Com os bens a pouco e pouco me fugifte

,

Deixaf-me em tantos males , e tam vários

Leua cruel agora o que me deixas
,

Tirar-me-as a razão de mores queixas.

Ah grande fem razaô da natureza
Só em noflbs relpeitos encolhida.
Que dê a huma molher tanta fraqueza
Com tais razoes para tirar-fe a vida
Quem vejo? quem me atalha? quemepeza,
Mas naõ ha quem atalhe , nem me imp ida
Senão o próprio mal que fempre ordena
Que dure a yida^ para que dure a pena.

Aonde
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Aonde me apartarei deíle perigo ?

Quem meaconíeihará , fe he morto o conde?

Porei a honra , e reyno no inimigo

,

Que a tenção de tyranno nada efconde ?

Efperarei dos fados o caftigo ?

Que fempre igual aos goftos correfponde?

Que cautella ha
,
que termo , ou que bô meo.

Para vencer a vida , e o rcceo ?

Se em mãos da cruel Parca a vida vira

Antes que nefte trance em que me vejo

A magoa de a perder menos fentira

Que o duuidofo mal com que pellejo :

Como meu íonho vaó ficou mentira !

Como fe tornou em pena o meu defejo

Que farei triíle agora fem caminlio ?

Que quanto temo entendo que adcuinho ?

Quem viueo já nos males porcuftume

Nenhum aíTalto delles nouo eílranha
,

Que nem efpera os bens , menos prefume ,

E já conhece aqudles que acompanha
j

Ao que viue fem luz offende o lume

,

Ao que foi fempre pobre o ouro acanha

;

Ay de quem viueo lempre em tal bonança

CJue nunca temeo males, nem mudança.

O enganofa vida a de hum contente,

Que com nenhum cuidado fe deíuella

Como todos os bens crê facilmente

!

QuaÓ pouco dos fucceíTos fe acautella ?

Como fe moílra a forte diíFerente

A quem mais liuremente fe crê delia ?

Quaò tarde a conheci? trifte, quão tarde ?

Pois naó poffo fugir, e eítou cobarde.

Sahi
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Sahi lagrimas minhas pouco v fadas

A chorar o rigor de hum fenrimento

Que fe vos tinha a forte repre fadas

Podeis correr agora , cento , a cento

:

Ay horas de reynar tam cobiçadas,

Qje tiueíles tam doce ©fundamento
Como vos pago agora á mor valia

,

Quando eu já naó cuidei que vos deuia.

Atras deílas palauras , eímorece,

E cae fem fentir adormecida
Até que o dia alegre lhe oiFerece

,

Remédio , defenfao , íoccorro , e vida
;

Que quando o Sol aos montes amanhece
He de muitos , dos grandes foccorrida

Deixa o coiíde fem alma , e fepultura

,

Vai bufcar çafa , e forte mais fegura.

Para iVlemquer fe parte acompanhada
Dos parentes, que armados vaò ccni ella;

Naò he do Meílre entaó niílo eíloruada,

Que naó .'tem penfamentos de offendella,

Aly procura eftar fortificada

Té vir foccorro , e gente de Caftella

,

Ao Rey loaô eícreue o faccedido,

E diz que ponha em armas feu partido.

Na vila fe fez forte , e huma efpia

Huma noite de Aluerca a auifaua

Que Nuno Alures Pereira aly dormia
Que ao Meílre ( como ouuiíles ) fe tornaua :

Ella, que delle o mefmo prefumia
Prendello pelos feus logo mandaua

,

Que de feus penfamentos nao fe efquecc

Nem do cuidado em vao
,
que lhe merece.

Mas
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Mas elle que naó viue defcuidado

,

Todos feus vãos intentos disbarata,

A Aiuerca chega , e paíía a noite armado.

Como quem fabe a caufa de que trata

:

Com os que leua eftá determinado

De naõ vender a vida muy barata

Se alguma gente imiga fe ajuntaíTe

Que o goílo da jornada lhe atalhaffe.

E quando a bella aurora já decia

Sobre as nuués , que a noite efcurccéra

;

E os paffaros com canto, e melodia

Cada qual mais contente o Sol efpera

:

Se parte a valerofa companhia

,

De quem o próprio Marre fe temera

,

E em pouco eipalTo pella terra chega.

Que o Laércio fundou da gente Grega»

Do Meftre alegremente recebido

Foi o Pereira ouíádo , e animofo

Que do feu grande animo atreuido

Todo o fuccelTo efpera venturoíò

;

Os que o tem já por obras conhecido

Feílejaó companheiro tam famofo

,

Que a muitos adeuinha o coração

Que tem fó no feu braço a defenfao.

Valerofo Nunalares fem receo

( Lhe diz o Meftre) a quem em nada auara

O ceo fez de valor , e esforço cheo

Como de antigo fangue, illuftre, e claro;

O muito que eu em vos tenho , e grangeo

NeíTe eíprito tam nobre , altiuo , e raro

,

Bem manifefta o meu contentamento.

Se o eu noutros finais naÕ reprefento,

SenH
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Sempre tiue fegura a confiança

Em voílo grande animo , e verdade

,

Como a quem nunca fez fazer mudança

O relpeito de irmãos, e de amifade;

Se no que eu vos mandei tomar vingança

Mudei o parecer, naô já a vontade

Que por á voíTa ter grande inueja

,

Eu quis tomar a emprefa da peleja.

E quando doutro amigo confiara

Matar ao falfo Conde , incauto fora
,

Que nem a outro Nunalures logo achara

,

Nem eíperara acharaos como agora:

Se nifto o meu defejo fe declara

E voíTo injufto aggrauo fe melhora
Noutra fatisfaçaó ; aqui me ofFereço

Se errei em pouco , em muito vos mereço.
Parece a Nuno eile louuor fobejo

Quaíi dclle afrontado muda as cores

Muito ha, lhe diz , fenhor, que o meu defejo

Satisfação merece, e nao louuores

;

Deíuiou-mo a ventum , agora vejo

Que me guarda occafi6es muito melhores
Pois era lèm proueito oiferecida

Para a paz hum foldado , e huma vida.

Em guerra cftais , e a tempo me ofFereço,

Que moftrará a vontade fe vos erra

Que as vidas dos criados tem mais preço
Nos perigos , e trances que ha guerra

jO que procuro em vós, muy bem conheço
Que he o mayor valor que em mi fe enferra

Quantos vós me eftais, e quanto eu poíTo

Como naceo de yós de todo he voíTo.

Amor
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Amor, poder, e irmãos nada me atalha

Que a mim deiio fer fempre o mor amigo
Naó quero outro refpcito que me valha

Mais que efte intento fó que vem comigo

:

Em fortalezas , campos , e em batalha
,

No mais eílreito paíTo , e mór perigo

Sá me mandai fenhor , feja o primeiro

Com efte esforço fó por companheiro.

Pode vencer-me a força Caftelhana

Mas naõ me vencerá delia o receo

Do mais nada me aggraua , nem me dana

Foi gofto voíío , ou parecer alheo
;

Nem cobiça de gloria va me, engana

Nem nouas honras, bés , terra, grangeo
,

A vida , a honra , a fama , o nome , o gofto

Só em voílo feruiço o tenho pofto.

A eftas leaes razoes
,
que o caualleiro

Dizia fem receos, e embaraços;

Que a hum coração nobi^e, e verdadeiro

Prendem, obrigao , ataô como laços,

Nao lhe refponde o Meílre
,
que primeiro

Lhe lança ao pefcoço os fortes braços
,

Nao fiando da lingoa
,
quanto o.peito.

De tal vafTallo eftaua fatisfeito.

E ou foíle hum natural conhecimento

Que lhe daua a prefaga fantefia

De aquelle fer collumna, e ftmdam.ento

De quanto imaginaua, e pretendia;

Ou que o accidental contentamento

Ijilie encheíTe o rofto , e olhos de alegria

Nas palauras , no modo , termo , e gefto

O feu defeio eftaua manifefto» .=

^
Do



Canto Sétimo. i^^

Do feu confelho o taz , e íendo eleito

Cada hum dos delle alegre o recebeo

Entre os quaes logo em animo , e refpeito

Como o cedro entre os Plátanos fe ergueo

Depois por lecretario do feu peito

Em todo o tempo o Meílre o efcolheo

(^e nada imaginaua de tam perto

,

Que já naó foííe a Nuno deícuberto.

O rcyno enuolto em armas, e em contenda

Gente inclinada , e gente receofa

Huns polia liberdade , outros por renda

,

E enganos da cobiça mentirofa •, .

Nuno Aiures porque a pátria le defenda
AíTegurando a parte duuidofa

,

A' fua vida , o termo vfado nega
,

Naó repoufa , naó dorme , naõ focega.

Em quanto ifto paííaua na cidade

lá no Crato o Prior fe apercebia

A moftrar feu valor , honra , e verdade
Ao Caílelhano Rey que elle efcolhia;

E porque o quer feruir com mageftade
De vaflallos , irmaó , força , e valia

,

Vendo que fó Nuno Aiures lhe falece.

De nouo a conquiftalo fe oíFerece.

De promefTas do Rey que elle recufa

De cartas da Raynha que o honrara

,

Dos amorofos rogos de irmaó via

E de muitos amigos que tratara

;

Naó deixando lugar á noua efcufa

De quantas dante maó lhe imaginara
Roga

, grangea
, pede , efcreue , e manda

,

Mas quem o vencerá nefta demanda ?

Faz
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Faz vir de Nuno a mãy logo a Lisboa

Dos íeus muy nobremente acompanhada
Sabendo que nenhuma outra peíTba

He delle mais querida , e refpeitada

:

Primeiro a feus intentos a afteiçoa,

luftificando a caufa praticada,

E depois com promeíTas a aíTegura

Que alem de fer razão, que era ventura,

A venerauel dona que pretende

Ver ao filho em eftado poderofo

,

As nouas efperanças já fe rende

Com anijmo contente, e cobiçofo;

Naó conhece porém que nifto oíFende

Aquelle peito altiuo, e valerofo

Chegou , logo ao filho defejado

Communicou feu goílo , e íeu recado.

Offerecer-lhe manda o Caftelhano

Titulo, renda, e honras defejadas.

Se do famofo Medre Lufitano

DeixaíTe as efperanças enganadas
;

Chama a feu bom defejo , cego engano,

E a feus illuftres feitos , vâs paííadas

A Raynha igualmente o combatia

Com razoes , com promeíTas , com valia.

Mas qual a rocha em alto leuantada

Dos difconformes ventos combatida

Que entaó fica mais firme , e mais fundada

Quando de aíFaltos feus mais prefeguida j

Tal de Nuno a firmeza contraftada

,

Foi de intereíTes vãos, mas naó vencida

Antes ficou mais firme , e mais confiante

Do cjue o pezo dos Ccos fobreAthalante.
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E em lugar da repoíla que efperou

Das cartas j e promeíTas com que vinha

As rezões delle a dona fe inclinou

Crendo que fó feguia o que conuinha;

E finalmente o filho lhe affirmou

,

Que com a vida , o esforço , c quanto tinha.

Ou ao Meftre veria o que deieja

Ou deixaria a vida na peleja.

Ah naó permita o Ceo que feja ingrata

( Dizia ) á minha Pátria, eque algum meo
Dos leais penlamentos com que trato

Me tire por cobiça , ou por receo

;

Quem tem por preço leue, e mais barato

Catiuar Portugal a hum reyno alhco

,

Siga feus vãos intentos, mas entenda

Que ha braço Português que lho defenda.

Que quando a vam cobiça poíTa , e monte
Tanto nos peitos vis que ella profana

,

Verão fcmpre efte peito eftar defronte

Refiftindo a eíTa fúria Caftelhana
;

Antes da minha morte então fe conte

Por defenfaõ da terra Lufytana
,

Que afrontar-fe viuendo hum peito honrrada
De fer fó com promeflas conquiílado.

Ella que o filho ouuio defta maneira
O confirma no intento que lhe via,

E o leu mais moço irmaó Fernaò Pereira

Lhe promete mandar por companhia

;

Ifto na defpedida derradeira

Lhe encomenda , lhe lembra , e lhe confia

,

Lança-lhe os braços, dalhe a benção ,
parte

lá inclinado o goílo noutra parte.

QyaÔ
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QuaÕ facilmente hum coração câtiuo

Se vence do intereíTe , e da cobiça ?

Como á Ley natural fe moftra efquiuo ?

E faz do feu querer honra , e juftiça ?

Nunca pode o defejo fer altiuo

Se efta vil ambição feu fogo atiça

Só pode fer illuftre, e excellente

O coração magnânimo , e prudente.

Que fe he tam poderofa artelharia

Efta que vence agora a tantos peitos

Menos nace de ter força , e valia

Que de bater em muros imperfeitos :

Que em lhe dando a primeira bataria

Caem por terra altilfunos refpeitos

Que dantes naó fundara a natureza

Em verdade, razaó, e em fortaleza.

Nuno os irmãos famofos defampara

O maternal amor em pouco eftima

Porque a cobiça vil, injufta, auara

Seus altos penfamentos nunca oppria :

Polo amor natural da pátria chara

Os eftados , e a vida defeftima

Tanto a feu cargo toma o defe^della

Que mais que o Meftre em tudo fe defuella*

E porque de ambos era o mor cuidado

De Lisboa o cafteilo que inda tinha

Martim AfFonfo valente acompanhado

De AíFonfo Anes das Leis pola Rainha

:

O Pereira valente , acautelado

Huma fecreta carta lhe encaminha

Para o cafteilo armado fó fe abala

E com o capitão delle á parte falia.
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E com tantas razões lhe reprefenta

A tcnçaó com que o reyno fe defende

Que o Valente inclinado fe contenta

De vir com elle âquillo que pretende;

Mas fó pola omenagem que fuftcnta

Efcufa fem afronta gchar entende

Por tanto pede o prazo que conuinha

Para efperar recado da Rainha.

Quarenta horas foi termo limitado

Que o noíTo cau aliei ro lhe confente

Em refés fica o Leis depositado

E Pedreanes Lobato hum fcu parente;

Nuno o caftello á noite tem cercando

Com machinas , efcadas , força , e gente

Para que outra de nòuo naò lhe acuda

Se alguém fe oíFereceíTe a dar-lhe ajuda.

PaíTado o prazo, e o requerimento.

Que liuraua de culpa o capitão

:

Mandado de Lianor confentimento

Pois querer acudir-lhe fora em vao

:

lá confeguido o íimdaquelle intento

Que a muitos era dantes confufao

Entregue ao Medre logo a fortaleza

lá fe aluoroça a gente Portuguefa.

O defenfor da pátria que já via

Quando o forte Nunalures lhe importaua
Afíi no esforço com que accometia
Como no modo com que aconfelhaua
Em qualquer occafiaó que fe oíTerecia

Sempre a feus pareceres íe inclinaua

Defcobrindo já nelle hnm claro efpelho
De esforço , de oufadia, e de confelho.

Po^
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Porém a inueja vil

,
que naõ confente

Preço e valor âs obras de alta eftima
,;

E roendo as entranhas futilmente

Corta como a fecreta , e furda lima

:

De alguns trazia o peito defcontente

Aos quaes o valor doutrem defanima
Porque como acanhados do receo

Aborrecem qualquer esforço alheo.

Eftes eraõ dos grandes que aíTiftiaó

No confelho do Meftre máisouíado
Que mouidos de inueja porque viaô

Que era a Nunalures já mais inclinado:

Entre íi conjurados pretendiaó

Que foíTe em tudo delles reprouado

E que quanto da guerra aconfelhaíTe

Por cada hum , c por todos fe encontraíTc.

Foi logo ifto a Nunalures defcubeito

Por quem d'entre elles veo dar-lhe auifo

E por ver efte engano de mais perto

Entre íi o efcondeo com modo, e íizo

Mas cedo veo o dia do concerto
.

Que das tenções daquelles fez juyzo

Rendendo a cada hum pejo , e vergonha

Que a condição da inueja he da peçonha»

No outro dia o Meftre difputando

No confelho hum negocio que conuinha

Foi a tento o Pereira as razoes dando
Que com o feu parecer conformes tinha

:

Quando os aremeíTados do outro bando
A quem logo a tenção defencaminha

,

Todos a huma voz condenaó , que era

Errado tudo quanto aly diiTera.

De



Canto Sétimo. i6i

De confiifas razoes fem apparencia

Faz cada hum de encontrallo tiíndamento

EUe rindo-fe eftá da competência

De todos defcubrindoopenfamento:

Exercitando aquella paciência

Qí-ie efperaua mais alto vencim.enro

Mas o Meftre enleado de tal junta

Do nouo riío a caufa lhe pergunta.

Trás de importunos rogos defcobria

O contrato que entre elles ordenarão

E com quanta razão delies fe ria

Vendo que o íeu fegredo mal guardarão?

A cada hum dos outros que iílo ouuia

De noua cor os roftos fe afrontarão

,

Porém o defenfor cauto, e prudente

Os reprende, e difculpa juntamente.

Qual foe o laurador
,
que pouco aftuto

Cahio no cepo occulto que elle armara

,

De que o lobo faminto , mais que bruto
Defuiando as pifadas eícapára

;

Que a vergonha que aly colheo por fruto

Mais a fente, que o malqueefprimentáraj,
AíFi cada hum no rofto moftra hum pejo

,

Que caíligaua cntaó íèu mao defcjo.

Ceilòu a tenção nelles enganada
Com a própria vergonha reprendida
Ordena o Meftre de ir com gente armada
Sobre a frefca Alemquer, que tem perdida ^

Eftaua a villa forte , e bem murada.
Donde já a Raynha era partida.

E o caftello com gente, e moniçoes
Suftenta Vafco Pires de Camòes.

L Par-
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Pardo y ^ entrada a vilia graciofa

Trás de hum^ efcaramuça mui trauada , ;

Kuns defendendo a ca f^ fahorofa, - .

E outros que nella vaõ bulcar poufada;

Apofentada a .gente belicofa

,

Oiie a prezar dos de dentro teue entrada,

Nuno Alures poílo á mira do caftello

Ao outro dia eípera combatello.

NIfto o contrario Rey determinado

De conquiftar por armas fua herança

Pois do Português cetro, e nouo eílado

NaÓ pode ter na paz outra efperança :

De valeroía gente acompanhado
Entra no Reyrio armado, e naodeícança,

O Meftre que de longe fe apei-cebe

Eis que a ligeira noua aiy recebe.

lá alta noite o campo focegado

Com efcutas , com guardasvj cintinelas

De Santarém lhe vem certo recado

,

Quefo Rey com o poder todo de Caílella,

Ia áiamoía villa era chegado.

Para r fobre Lisboa, e combatella,

A gente perturbada
, que illo ouuira

Deixa ao feu defeníor , e as rédeas vira.

Diílo auiíado Nuno de repente

,

Que mais junto ao caftello fe apoufenta.

Como já ao Meftre deixa a fácil gente

Porque o temor da noua os amedrenta :

Com elle volta o rofto diligente

Sem ieuar lanças mais que até fefenta

Mas tam firme na fua ,
que inda efpera

Accometer ao Rey fe aly vkra,

. ' Ei»
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Eis o çonfelho em partes diuidido

Em efpanto e temor enuolta a terra

Que nao querem que o Meilre apercebido

Aguarde o primeiro impetu da guerra :

Antes com os mais que feguem leu partido

Se embarque por entaõ para Inglaterra

Donde com gente , e com poder alheo

Conquifte o reyng imigo íem receo.

Outros de opinião muy differente

Defeníòres da pátria liberdade

Querem qne o Meftre em armas íe luftcnte

O qual também íuftenta eíla vontade
j

O valerofo Nuno oufadamente

A todos roga, esforça, e períuade

Fortalece, aííegura , e fe ccnuida

A por ao mor perigo fempre a vida.

Cada hora o inimigo armado efpera

A que o pouo veíinho fe ajunraua

Do qual mais teme as forças que lhe dera^

Qiie as q a guerreira Efpanha antes lhe daua
Contra fi íeus irmãos, e o que mais era

Aquelles contra fi que elle ajudaua,
Com tudo o que mais bufca, e mais defeja

He ver chegacio o dia da peleja.

Mas o contrario Rty, que indan ao tinha

Com eíles bem fegura a confiança

Em Santarém de efpaíío fe detinha
Donde por todo o Reyno os olhos lança:
Cartas , dinheiro, e rogos encaminha
Huns obriga , outros moue , outros alcança
Guarnecendo de gentes Portuguefas
Alguns lugares, villas , fortalezas.

L ii Vcn-
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Vendo Nuno que a guerra fe dilata

E o deíejo de aJguns já perde o brio , "'

Com o Meílre communíca , moue , e trata^

Ter com o campo inimigo hum defafio:

Que elle trinta por trinta fe combata
lunto á praia cjue corta o doce rio

,

Com o Conde de Mayorgas , cuja fama
Por todo o mundo em armas fe derrama»

Era eíle conde ern guerras arrifcado

Em obras , e era peííoa temerofo ,

Do Caftelhano Rey muito eílimado

De fangue claro, illuftre, e generofo:

Famofo capitão, deliro foldado

Defcendenté do forte , e valerofo

Dom loao Nunes de Lara , a cuja hiíloria

Deue ioda Portugal Feliz memoria.

Que ao R ey ( que preío o tinha) Caftelhano

Recufa condições muito importantes

,

Se do Rey valerofo Lufytano

NaÓficaííe vafFâllo como dantes;

Da prifao lhe deu logo odefengano
Que eftando os dous impérios defcrepanteS/

Entendia de entrar-lhe a própria terra,

E nella fazer dano , e mouer guerra.

Nao pareceo ao Meftre d eiatino

Efte accomctimenro do Pereira

Antes o tem por lanço illuftre, edino
De huma fé tam conftante , e verdadeira;

Nelle coníente, e vendo-o taiii benino

O que tinha a vontade tam ligeira

Ao de Lara efcreue , e defafia
,

E manda o mefageiro no outro dia.

Em,
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Em breue tempo a guerra íe concerta

Dom Nuno Alares comete , o Conde aceita

O campo efcolhem , o dia fe liberta

Cada qual dos amigos feaproueita :

O Meltre vé depois quão pouco acerta

Quando com os feus fez conta mais eftreita

O prazo impede, o defafio eílroua
,

Tendo por eícufada aquella proua.

O vaiTailo indinado defefpera

Vendo como o feu impetu fe atalha ,

Tudo imagina, e tudo confidera

Para fe ver com o Conde na batalha
j

Eufcalo a Santarém logo irquifera

Por nelle naó fe achar tam grande falha

Té que o Mellre lhe diz que he aiúlado

De lhe eftar certo engano concertado,

E que de Santarém fecretamente

Lhe mandauaò recados que nao defle

Lugar, que o Caftelhano diligente

Aos cobiçofos peitos corrompeííe:

Que com a verdadeira, e pouca gente
Que tinha , os fortes muros combateíTe

,

Paflando em barcas logo o doce Tejo

,

Aonde acharia os mais por feu defejo.

Efte confelho a todos preferia

Refoluto Nuno Alures fem mais tento ,

Té que a razão de todos o defuia

,

Que era o perigo mór, que o fundamento:
Nem" da fé dos recados fe confia

,

Nem para gentes , armas , mantimento
O numero das barcas bafta , e chega
Que até Porto de Muiem fónauega.

Neíle
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Neíte tempo á cidade já faltaua

A abaftança commum que íempre ha nella

,

Porque o commercio , e trato fe eítoruaua

Dos lugaies, que eíhuao por Caftella,

A Nuna lures o Aieftre encarrcgaua

O necefíario encargo de proueJla

;

A' deleitoía Syntra logo o manda
Na guerra altiua, c forte, e na pazbrandá»^

Leua trezentas lanças , corre a terra

Que o Conde de Sca em armas tinha

Com muita gente, e preuençoes de guerra

Em nome de Caftella, e da Raynha

:

Porém nos muros íeus a gente eníerra

Em quanto aiy Nuno Alures fe detinha",
;

Fazendo liure o lalro, e bem jhe pefâ; --^

NaÒ vir o Conde a demandar-lhe a preza.*-

Com os íèus já alta noite apoufentaJó'

Com graò copia de gados que trazíaõ ,
' ^

De Alemquer liuma eípia trás recado, ^

Que trás eile á mor preíTa fe partiaÕ: -

De Santiago o Meílre nomeado,
Com as guerreiras gentes que o feguiao

,

E outros dous capitães em companhia
De que o contrario Rey mais fe confia.

Era o Meftre que agora a lança empunha
Poio Rcy natural na terra alhea

,

O íucceíior do Ozores , teftimunha

Que foi já, de que Nuno os nao recea;

O Cabeça de vaca tem de alcunha

Que dom Pedro Fernandes , fe nomea ; *•

E outro do mefmo nome o acompanha
Dos de Velafco antiga lut de Hefpanha.

Outro
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Outro Pêro Rodrigues de Sarmento

Também da geração antiga , e clara

Do Conde que com perda , e íentimeiíto

Do Caftelhano, o de AragaÓ iratára^

E eftando os Reys depois ao cafamento

, . De hum filho; dilTe aqnelle 2 quem faltara

I
"Se accpa me cortaftes de dom Gomes
Sarmentos tenho, affi os tem por nomes,

Eftes três Pedros vem determinados

De caftigar de ^uno a liberdade,

E que com os mantimento? 'defôjados

NaÓ foccorreiTe as faltas da cidade;

Numero trazem grande de foidados

,

Que de encontrar aos noflbs tem vontade

Mas a 4e' Nuno a quem nenhuma cípanta

Mais que todas as outras íe -adianta,

Naô fe moibra- euidofo , ou deicontènte

Da noua occafiao
,
que fe lhe ordena

;

Porém cada hum dos -feus fecretamente

O temerário intento ihe condena

:

Fogem muitos, que a noite lho cohfente

Liurando-os da vergonha- , e mais" da pena
Achou-fe dom Nuno Alures no outro dia

Com menos de fefenta eiii companliia,

Eftes poucos pedindo que fe parta

Antes de fer mais perto do inimigo
E que dos fugitiuos nao reparta

'

Por entre aquelles poucos o caftigo

Mas elle nem fe moue, nem fe aparta ^

Da vontade que tinha , e do perigo
Com razoes os detém té vir a tarde

Çíae o Sol já fobre o mar fe inclina, e arde^

Entaa
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Então vio vir feu tio Ruy Pereira

Com muita gente armada : que o mandara
O Meílre á íoccorrello, que a maneira

Soube com que o feu campo fe efpalhára:

Reconheceo Nunalures a bandeira

,

Com que á primeira vifta le enganara

Elle com os poucos feus ledo o fefteja,

E ordenados eftaó para a peleja.

lá reprcnde ao dia de apreffadO;

Porque falta com elle a confiança

De vir o Meílre , imigo deíej^do

Do qual quifera ter certa eíperança:

Atè faltar de rodo o Sol dourado

E efcurecer-fc a noite , nao defcança

Qualquer brado , ou rumor que le pífejreçe

Tropel de Caíleihanos lhe parece. . r, pi; j

I

Cerrou-fe a noite efcura , e nao viera6
i Quando o tip a partirfe o perfuade

Azemelas , e carros , que trouxeraq

i lá carregados vaô para á cidade

:

Se nella alegremente o receberão

Deixemos a geral neceíTidade

,

Que inimigo naó ha que tanto dome
Como a vil 5 importuna , e trifte fome.

Mas os três capitães
,
que eraó partidos

,

j

Por encontrar ao noflb caualleiro^

! De quem poderão fer bem recebidos

Se trouxeraó galope mais ligeiro

:

lá depois que os Pereiras recolhidos

TeueraS na cidade hum dia inteiro,

Chegaõ de Syntra aos frefcos arredores,

A ouuir as queixas vãs dos moradores.
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E com a gente oufada

,
que arrogante

Nascoftas do inimigo a fiiria acende

Vaô dous ao Lumiar que eftá diante

forque niíTo a cidade mais fe oíFende:

Mas o Meftre de Auis, que hum breue inftantc

Nao falta á liberdade que defende

Naô lhes dá tempo a que elles dano façaÔ

As deleitofas terras que ameaçaó.

Logo que da chegada teue auifo

,

E que eílorualla á preíTa lhe conuinha

Por naó fazerem dano , e prejuízo

,

A' gente da cidade tam vezinha
;

A dom Nunalures manda de improuifo

Porque elle de chegar mór preíTa tinha

Com os trezentos que feguem feu pendão
Polas portas fahio de fanto AntaÓ.

Naõ caminha tam leue , e tam j:ontente

O que vem defcançar de graó jornada.

Nem mais íe alegra a marinheira gente
Que vê de longe a terra defejada

:

Do que o capitão forte e diligente

E a leda companhia aluoraçada
Se contenta de ver tam perto a terra

,

Aonde tem C:erto o imigo , e certa a guerra.

Ficou em pouco efpaíTo delles peno,
Porque o defejo a todos apreíTaua

Põem os feus em batalha , e em concerto
Guia para onde o imigo íe alojaua;
Que já como auifado, e.como experto
Em ordem de peleja poílo eftaua
Tocaó trombetas de hum, e doutro bando
Seguindo 9 Nuno , 08 nolTos vaõ chegando.

CAN.
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CANTO VIIL
5

oferece dom Nano jí^res batalha a dom Vedríjf

Fernandes de FeUfcò e n Pêro Rodrigues Sarmen»^

to : Elles fe rctiraõ fem pelejar, O Mefire doírí-

João o fí\recolber d cidade y donde ^ai com elle

A Abníida : Aly tem palavras no confeiho com o.

Conde de Arrayolosy ecomfe/c Confirma depois osfi^

lho moradores da ^illa emferuico do Mcjire. EntraÕ
fio Crato mm tos capitães Cajieihanos com fauor do

Prior dom Pedralures Pereira
, para deflrtiirem as^

terras de Alem Tejo \ Manda o Mefire a dom Nu-
nalures a defendelas : Fai a pelejar com o Prior

feii irmão ^ com o Mejire de Calatrana , e outros

capitães Caficlbanos: O irmão lhe manda ao ca»

mínhohiim mejage-iropara o d^fkadir defte intento^

e clíejegííindoo lhes dã batalha entre Fronteira , e,

Ffiremos.

DIant« do efquadrao armado, e forte

Vai o famoío heroa Lur^tano

,

Que a pé tenta prpuar a varia forte

,

E dar de feu esforço o defengàno : -

Ameaçando dano,' perda, e mòrtb
Deftroço , e fim ao campo' Ca^eíha^o ,

Por baftao liuma lança , e íam-p^iquena,

Que a refpeitò das t>Litras fera' 'èRtéha.

EtTi-os contrários entra o vil feeeo

Vendo aquella oufadia temerária
',

Cada hum vé pouca' a gente eoiti que veo,

E lhe parece muita -a- que he contraria,

Nos capitães íè 'vê^d^ mefma énlôò

Faltaõ da guerra ia* ordem ridcSÍTar^iá

Cada qual'já fe anitilà, è já féjèfpâhta,

M^s nenhuni para os nOffos fè adianta.
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E aíTi como na náo a que a ventara

Leiíou com o brando vento mais fermofa

Que vendo vir no ceo a nuue eícura

Que ameaça a tormenta rigurofa

:

Teme o Piloto : a turba fe miftura

Amaina
,

grita a gente receofa
,

AíTi aos inimigos lhes parece

Que he o Pereira algum trouaò que dece.

O Sarmento que vinha na vanguarda
A pé, e a pelejar determinado
Vendo o temor dos outros fe acobarda

,

E torna atras do intento começado:
Salta a cauallo , e cuida que inda tarda

Segando o capitão vinha aprelTado

E o illuftre Velafco que atras vinha

Com toda a gente armada fe detinha,

2vlas logo teue auifo do Sarmento
Que voltar he confeího mais maduro
Do porque, que elle fabe o fundamento
Mas também para nós he pouco efcuro

j

Retirados ao feu alojamento
Se vaó daly que he termo mais feguro

:

O Pereira brandando os enxoualha
Vendò-os fugir armados da batalha.

Ah, diz, capitães fortes efperai

Naó fe conte de vós eíTa indecencia,
Prouemos a ventura

,
pelejai

,

QuQ me fará graó dano vofla aufencia

:

Eíles poucos que tenho catiuai

Que faraó pouco efpaíTo refifteneia

Se inda hoje éreis lioes feros , e oufados
Como agora íbi& cerUosy e efpantados?

Se
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Se para me bufcar foftes armamos
Fazendo em vaó jornada tam fobeja

Aqui venho á mor preíla por bufcar-uos,

Que cada hum bufca aquillo que defeja

:

Que razoes achareis de defculparuos

Se agora me fugis defta peleja?

Como nao vos correis gente atreuida

De antes de pelejar, ficar vencida ?

Era vaó neftas razoes fedeípendia

O capitão famofo
,
que o Sarmento

Os fe^is com medo, e arte recolhia,

Por naô dar com mais cuftoo vencimento:

Do que lhe diz Nunalures nada ouuia

Que perdendo de todo o fofrimento

Soltou muitas palauras defcompoftas i

A que o bom capitão viraua as coftas,
, }

Ficou por elie o campo liuremente

E a vitoria alcançada fem peleja, )

E elle deílc fucceíTo defcontente,. [

Porque nem bufca a paz, nem,na deíeja; J

E animando de noua a forte gente^, T

Para qualquer perigo mór que veja j

Ir feguindo procura o Caftelhano '.V

Que naó quer vencimento íem feu dano» /

Sabendo logo o Meftre efta vontade.

Que fempre do perigo fez a eíçolha

Sae com gente á preíía da cidade

,

E faz que o caualleiro fe recolha

;

Com iíto a feu pezarje perfuade,

E a cada paíTo em vao para trás olha ,

Como que lá lhe fica a melhor caça,

Mas já para outro dia os ameaça.
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Defte inimigo a terra focegada,

Porque doutros vezinhos k temia

O Meílre defenfor vai para Almada
Com o nolTo Pereira em. companhia :

A villa a feu intento rebelada

Ficou da lua parte aquelle dia

,

Com promeíTas , fauores , e amifsdes,
,

Que he a prifao mais fácil das vontades.

AI7 o vem bufcar , e íe lhe cfFrece

O Conde de Arrayolos
,
que antes era

Do Caftelhano Rey
5
porque conhece

Quaô bem em tudo o Meftre procedera

:

Polo que dos princípios lhe parece,

E a feu filho dom Pedro
, que trouxera

Fícao pêra que o Meílre os reja , e mande.
Que então de fi lhes deu parte mui grande.

Ouue aly feu confelho acuílumâdo

,

Aonde o de Caftro honrado lugar teue:

Conta-lhe todo o feito começado
Quanto faz de prefente, e fazer deue

,

Seu intento tam firme , e tam fundado
Os verdadeiros feus , em que fe atreues

Mas o Conde lhe oppoem razoes mui varias.

Nenhuma em feu fauor , todas contrarias.

Conta o poder, e as foiças de Caílella,

E os grandes que de ca por elle eílauaô

Os muitos que ha mJfter para oífendela,
E os poucos que por elle pelejauaõ;
Diz, que demanda vam parece aquella

,Em que tam mal as forças fe igualauaô
,

Que he jufto, e bem fundado aquelle intento

Mas nos feus mal feguro o fundamento.

NuRO
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Nuno a quem já a ira oufada nega

Lugar á magoa que no peito efconde

De cólera a rezaó catiua, e cega

Inflado tornou ao claro Conde;
Qiié vem bufcar ao Meftre , e fe lhe entrega

Mal com o defejo ás obras correfponde;

Quem lhe impunha o intento que defende

NaÓ no venha íeruir contra o que entende.

Nem Português fe chame verdadeiro

Nem feruidor do Meftre, e bom vaíTallo

Nem forte, e valerofo caualleiro
,

Quem com razoes procura eftoruallo : j

Naõ lhe faltaó vaíTalJos , e dinheiro /

Gentes de líFantaria , e de cauallo j T
Nao a fe defender de gente eítranha {

Mas para conquiftar a toda Hefpanha, >

E quem para feruillo fe oíFerece

NaÓ lhe dcue encontrar tenção tam pura.

Que tudo o que ha na terra o fauorece, y

E o ceo com grandes moftras o feguraj

Na peleja, e nos trances fe conhece
;

Quem feguilo defeja, ama, e procura.

Que confelhos contrários fao fem fruito

E ainda que valem pouco oíFendera muito.

A ifto afrontado o Conde refpondia ,

E apunhando dom Pedro lhe refponde:

Accufando de Nuno a demafia #

Em offender fem caufa ao nobre Conde : {

Mas como os eile entaõ pouco temia

,

Nem lhes nega repofta, nem fe efconde.

Mas o Meftre que vê que as razoes crecem i

Calar os manda, e todos lhe obedecemf
A

.^ !
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A cada hum ardia em fogo o peito,

Qiie com furor nos olhos fe defccbre

O Meílve com brandura , e com refpeito

Conforma o capitão , e o Conde nobre:

Voita para á cidade fatisfeito

Da villa que a tenção fingida encobre,

E aííi vendo que delia era partido

là" andaua o pouo em partes diuidido.

Que como a terra fora da Raynha

,

Eos nobres delia feus , logo atalhauao

A vontade leal que a gente tinha,

E mil motins entre ella leuantauao,

Deftes ao defenfor cada hora vinha

Noua, que os feus leais diilo auiíauao

,

Manda de nouo a ella o forte Nuno
Que alegre paíTa as agoas de Neptuno.
Com fó quarenta lanças que leucu

Sem dar noua ou fmal que aly chegalTe

Da fortaleza as portas lhes tomou
Porque nenhum da villa nella entraíTe:

A noua de huns aos outros alcançou,
E por laber de perto a qu^ voltaííe

Se ajuntao aonde eftá forte o Pereira

Que a falar começou defta maneira.
Moradores leais cuja verdade

O Meftre meu fenhor ama, edeíeja
Obrigar mais por termos de amifade
Que por força de gente, e de peleja:
Depois de ter raoílrado efta vontade
Que bem deueis faber quão pura feja

Soube que andaua a voffa na balança,
E mandcHwme informar defta mudança.

Sc
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Se como Portuguefes verdadeiros

Quereis guardar o voíTo foro antigo

Amigos nos tereis, é companheiros

Como a elle por fenhor, e por amigo
Mas fe como rebeldes , e ligeiros

Quereis feguir a parte do inimigo

,

Ou vereis voíTa morte , ou voíTo dano

,

Se vence o Medre, ou vence o Caftelhano,

Como vos efqueceis que prometeftes

Ao voíTo defenfor fidelidade? í

Naó fois vós Portuguefes? naó fois eftes? -

Quem vos fez Caílelhana eíTa vontade : ^

De que promeffa , ou rogo vos venceftes ? í

Para dar tam barata a liberdade, -

E fem ver o rigor da injufta guerra

Catiuais efperanças , vida, e terra. ^

Nao vos moua a Raynha
, que já agora

Naó pode ter lugar na terra alliea,

Que naó quer já de Almada fer fenhora ,

Só para o genro eílranho vos grangea^

Se inda ha raizes fuás , lançai fora

Aquellas de que o pouo fe recea,

Ou ficai Portuguefes confirmados

,

^

Ou fereis como imigos conquiftados, ^

Eftas, e outras palauras que '^'zia

Foraó de tanta força , que moueo ^

Os do contrario bando que aly auia j*^

E toda a gente á huma refpondeo

:

\

Que por fenhor ao Meftre conhecia y
Pois para defeníor lho dera o ceo *

Leuanta-fe huma voz que a voz lhe priua f

yiua o defenfor nolTo , o Meftre viua. 4

Fará
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Para que eftas vontades confirmaíle,

O fabio capitão , com mais certe7a

E porque logo a villa lhe entregaííe

As armas , moniçòes , e a fortaleza

;

Manda pedir ao Meftre que paíTarte

^ Aquella tarde o mar, com ligeireza

PaíTa á Almada , o caftello Te lhe entrega

Faz a volta a Lisboa , á noite chega.

x4o outro dia aly lhe vem recado

Das villas que entre o Tejo, e Guadiana
Os pouos tem por elle leuantado

Contra o poder da gente Caílelhana

:

Mas que capitães grandes defle eílado

Correm de nouo a terra Tranftagana

Cujo campo no Crato íe alojara

Que o Prior por Caftella aleuantára.

O Português com os feus fe delibera

Por atalhar ao dano tam lòbejo

Com fó duzentas lanças que efcolhera

Que foccora Nunalures a Alem Tejo ;

Elle que da jornada cedo efpera

Abrir caminho a todo íeu defejo

Em breue fe difpoem para á partida'

E com tal capitão nennum duulda.

Com elles paíTa a Almada, aquella tarde

E o mar outra conquifta lhe oíFerece

Que a terra em reboliço , e armas arde
Por huma noua armada que aparece:
Efta fâz que na villa ,• hum dia aguarde
Até ver o fuceíTo que acontece
Oito náos de Caftella faó de armada
Que tem toda a cidade aluoraçada.

M Mas

k
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Mas o Meftre de Auis em breue ordena

Nauios, gente armada , e bellicofa

Que tem aquella emprefa por pequena
Para a vontade altiua , e cobiçofa

;

Dom Nuno Aiurcs também que viue em pena
Parecendo-lhe a guerra vagarofa

Naô quer perder monção com que fe veja

No perigo , na afronta , e na peleja.

Daly paíTa entre as ondas que bramiao
Nao ibfrendo tam grande atreuimenío

Com elle féis no barco nao cabiaó

E os mares vem trás ellcs cento a cento ^

Com. brados os da terra o reprendiaÕ

Mas ellç vai fcguindo o mefmo intento

Té que huma barca encontra de mor vella

loao Vaz. de Almada o toma dentro nella.

Foi tomada , e vencida a frota imiga

Nuno fe vem cançado , mas contente

De Almada parte, e com o íuccelTo obriga

A que m.ais fe aluoroce a forte gente

:

Nao ha quem com os defejos o naó figa

Se com os olhos naò pode eílar prefente

Chega aonde Couna ás varas fe nauega

,

E aly no mefmo tempo o Meftre chega^

Com elle jantou Nuno aquelle dia

Honra que a feu valor , e amor fe deue

Foi em todos geral , grande alegria

Saborofo o comer , e o tempo breue

;

Caualga a val.erofa companhia
De que o pendão já moue o vento Icue

Té o ri?íCÍo o Meftre os acompanha
Com nqtural amor ^ com graja eftranha.

Aly
1

\
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Aly em publico a Nuno os encomenda

Qae com amor os trate, e com brandura
E a elles que cada hum tema, e defenda,
E ame a íeu capitão com fé fegura:
A que os manda lhe diz , a que contenda
Que efpera, que defeja, e que procura
Humas mercês promete, outras concede,
E dando a mão, e os braços fe defpede.
A parta-fe o famofo caualleiro

Na pátria defenfaó pofto o cuidado
Como vaíTallo nobre, e verdadeiro
De qualquer mcftra , e fé mais obrigado
No cammho gaitado o dia inteiro
A Setuual chegou , e a feu recado
Os da tej-ra naò querem dar ouuidos
Que eftaò também no intento repartidos.
Nem fabem le he da parte Pcrtuguefa

Nem íe querem fíar de gente armada
AÍIaz ao bom Nunalures diílo peza
Por logo achar tam perto má poufada

'

Mas o feu fofrimento , e fortaleza
Que nunca foi aos males obrigadaO fuftenta muy ledo, e num momento
Nos arrabaJces forma alojamento.

Poemefcutas, e guardas diligenteNo cammho que vai contra Palmela
Forque os nao tome incautos de repenteAlgum trope das gentes de-Caftelia:Dormmdo pola noite a mais da ^ente
Para onde o capitaÒ armado vella

Our.ft.-Í'^''^^'^' ^™^' armaamlgõíQue eftao a nolTa vifta os inimigos.

^ ii ArmacJ-
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Armaó-fe , e parte entre elles o Pereira

Para onde a efcuta, e guardas apontarão

Cada hum tomar procura a dianteira

Que có hum galope igual todos rnarcharao

Até que foube a eícuta mais ligeira

Que com hims alheo3 fogos fe enganarão.

Porque o que o medo ás vezes faz íobejo

Affigura em mil partes o defejo.

Nao foi íem fruito aquella madrugada

Que lhe facilitou mais o caminho,

È^ainda eilaua a noite defcuidada

Quando vem Montemor que eílá veíinho:

Os da vilia lhe daó com goílo entrada

Alojamento , carnes , fruta , e vinho

Detem-íe hum dia aly , e a noite efcura

Em que Imns inclina ; os outros aílegura.

A teuora chegou ao outro dia

Té onde para o íim defta vontade

Leuaua já da corre em companhia

O que tinha o gouerno da cidade :

Fernão Gonçalues Darca fe dizia

Homem fiel , e de esforço , e de verdade

Repoufa a noite aly liure , e quieta

Tê' que trás outro dia o graõ Planeta.

Manda logo recado em continente

Pola comarca , e pouos de arredor

Pedindo armas, cauallos , carros, gente

Em feruiço do* Meftre defenfor :

Mas como eilaua alguma diíFerente

Ou por refpeito injufto , ou por temor

Só lhe vem trinta lanças , mil béílciros

Mas eíles bons , leais , e verdadeiros.

Con)
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Com eftes , e com os feus faz a partida

Para Eílremôs , e no arrabalde aííenra

Aonde lhe chega a noua tam temida

Qje mais lhe dobra as forças, eacrccenta:

Que a gente que de Hefpanha era faida

QuQ de Alem Tejo as terras ??medreiita

No Crato eíaiia , foube o conto deJla

Os capitães , e os grandes de Caítcila.

Como teue ella noua do inimigo

Intrincheira-fe forte, e fem receo

Porque com os poucos fó que tem configo

PoíTa acalhar qualquer engano alheo:

Bem quifera ir buicar logo o perigo

Mas a gente chamada que nao veo

Lhe tira pôr em obra o qua deíeja

De nouo efcreue a Ehias , manda a Beja.

De cartas, e promeiías obrigados
Alguns vierao , mais que oíterecidcs

Forao bem recebidos, bem tratados

Com termos liberaes , e agradecidos :

Confirmando-lhe os animes turbados
D.iuidofos alguns, algiins vencidos.

E junta toda a armada companhia
Com voz, e com gefto amigo Ihts dizia.

Companheiros leaes em quem confiíle

A liberdade, e honra Portugueía
Defenfores da pátria, que tam trifte

Se vê de eftranhas gentes feitas preza ^

Se voíTo valor grande naó refiíle

,

E acanha dos contrários a braueza
Acabe Portugal, perca-fe a fam.a

Que de feu grande esforço fe derrama.

De
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De Auls o Mellre oufado dom loaô

Defeníbr voíTo , e pay mais verdadeiro

Me mandou para vofla defenfaó

Menos por capitão, que companheiro:

De cujo amor , esforço e condição

Os que eftais informados por inteiro

Conheceis com qual animo, e vontade

Defende o revno , e voíTa liberdade.

E porque agora temos de tam perto

O arrogante cpntrario Cailelhano

Que com ódio mortal , e defcuberto

Procura feu partido , e vofla dano

Para que em dano feu façamos certo

O noflb antigo nome , e o feu engano

Armas , armas famofos Portuguefes

A vencer cuftumados tantas vezes.

No Crato ellaó com fc»rça nao^ fegura ,

Que em Dcos lic íò fundada a fortal<;za

Com o meu rebelde irmão, que na ventura

?Ô3 tudo o que deuia a natureza *,

^ que quer cada hum, bufca, € procura

He deftruir a gloria Portuguefa

E com peitas , ardis , engano , e guerra

Tirar-vos juntamente a honra , e terra.

Polo que agora eftou determinado

Se algum parecer voíTo naó me eftroua

De tam valentçs braços ajudado

Com elle na batalha vir á proua j

Antes de ter leu feito começado -^

Com que a vontade , e forças fe renoua í

Madruguemos melhor , vamos mais cedo "j

Moftremca-lhe as efpadas , naõ já o medo.'
As
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As rltimas palauras que acabou

O famofo Pereira , em continente

Inquieto rumor íe aleuantou

Entre a mal ordenada , e varia gente :

Cada hum feu parecer diílimuiou

,

E poilo qne o naó diz , moftra o que fente

Mas de todos fó huma voz fe ouuia

Que querem refponder-lhe no outro dia.

Eile defta razão mal fatisfeito

Dilatar tanto o prazo nao quifera

Porque claro conhece o vil refpeito

Com que liurarfe o pouo confiderâ.

E encobrindo entaõ dentro no peito

O que daquellas moftras conhecera

As vidas lhes lembrando , a honra, efama
Nao nace inda outro dia quando os chama.
Com mil razoes guiadas do receo

Aly o pouo incerto íe defende
Contando -lhe o poder do campo alheo

Que o medo mais dilata , e maiseftende

:

A pouca gente ^ e armas com que veo
,

E o muito a qye íe arrifca lhe reprendc
Sobre Ter coufa indina que fe veja
Contra os próprios irmãos numa peleja.

Quanto fente aquelle animo esforçado
A fraqueza dos poucos que aly tinlia ?

Quantas razoes em vaó lhes tinha dado
Tantas por vários modos lhe encaminha ^

Como fe moftra antelles confiado
Contra o valente irmão, que também vinha?
Como faz pouco cafo do inimigo }

Como aly facilita o mór perigo ?

E



1S4 o Condestabre de Portvgai:-

E vendo que nao vai efta oufadia

Contra o temor que os ânimos fugeita
;

Hum pouco elpaíio deiles fe deíiiia

,

E de hum ardil eftranho fe aproueita

:

Hum ribeiro paíTou que aly corria

E como quem já tinha a conta feita,

Voltando o rofto a elles menos ledo

Com taes paíauras quer tirar-lhe o medo.
Gente esforçada agora duuidofa

Portuguefes aiuigos
,
porém vários

Efquecidos da fama tam cuílofa

Que hoje voltais á parte dos contrários;

Que he da voíTa vontade bellicofli ?

Que he deíTes corações tam temerários ?

Que he dos braços valentes , e atreuidos ?

Que ant€s de pelejar moílraes vencidos ?

Temeis a multidão da gente eftranha

Naô já perda aiayor da liberdade ,

Naô he menos vencer a toda Hefpanha
Que viuer como efcrauos por vontade ?

Algum fez feito honrado? ou fez façanha?

Se nas forças bufcou fempre igualdade ?

Se poucos , e aiiimoíos nao vencerdes

;

Sempre muitos fareis aos que temerdes.

Poucos veneelles já de varias gentes

Numero defigual da que hoje temos

Nao defendendo os filhos innocentes

As mulheres, e as terras emque viuemos;

Mas conquiftando em outras diíFerentes

A honra , e prefunçao com que viuemos
;

Como agora ha temor que entre vós poíTa

Entregar fcm batalha a pátria voíTa ?
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E fe vos reprcfenta o mór perigo

Ver que contra irmãos meus empunho a lança

Nelles vereis primeiro o mór ca (ligo

,

E o mais famofo exemplo de vingança,

Cada hum tenho por intimo inimigo

Depois que contra a pátria íe abalança

Paguem primeiro á morte o feu tributo

Que inda que he fangue meu faliio corruto.

E hc juílo que fe negue a natureza

A quem negou a fé da pátria chara,

E que falte valor, e fortaleza

A quem tam jufto intento defampara

;

Pouco me parecera nella empreza
Se contra p^^y y e irmãos aíli me armara
Que pois já pola pátria outrem fez mais
Injuftamente agora me accufais.

Por aplacar aos Deufes que a famofa
Roma ameaçao , com tam grande abalo
Se oíferece Curcio á coua temerofa
Da terra que fe abrio para efpantalo

;

Em^ facriíicio feu ( coufa efpantofa)
Armado fe lançou fobre o cauallo

,

Té o centro palTou , e o golpe duro
As almas fez tremer no reyno efcuro.

Porque o leue oráculo dizia

,

Que o campo cujo Rey na mefma guerra
MorreíTe, eíFe a vitoria alcançaria
Codro a coroa e cetro põem por terra;
Disfarçado fe vai fem companhia
Morre por libertar a pátria terra

:

Os Decios tam famofos, tam louuados
Em facriíicio á pátria fora6 dados.

Mais
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Mais lie hir contra a vida defejada

Precipitarfe oiifado no profundo,

Por ver a doce pátria libertada

Como fez o primeiro, e o fegundo;

Que ir contra huma vil gente rebelada

Que nem a guarda o ceo , nem fofre o mundo
Se nao ha quem contra cila as armas tome
Eu iá quero ir morrer por voíTo nome.
Todos podem partiríe em liberdade

,

Que eu nao buíco íènao quem fe conuida

:

E quem em feu fauor nega a vontade

Nao teme a íugeiçao de infame vida:

Se algum defta razaó íe perfuade

,

E nao quer ver a pátria deftruida

Em feruiço e fauor de Lufo , e Marte
Paífe comigo aqui deftroutra parte.

Ou foíTe que a vergonha os obrigou

Ou de Nuno as raz6es , confufamente

A gente a grandes brados lhe gritou

Que era já de o feruir leda , e contente

O quanto da repofta fe alegrou

O' Pereira , que a crê dillicilmente,

Que pai auras de esforço lhe dizia ?

Qae promeíTas ? que amor ? que cortezia ?

Aquella tarde a varia gente ordena

Para daly partir de madrugada
Repoufa alegre a noite, em que condena

Por preguiçofa a Aurora , e defcuidada

:

Mas inda quando a parte mais piquena

Do quieto repoufo era paíTada

Na fua tenda entra aluoraçado

O forte, efiel Aluaro Coutado.
Iá
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Tá naô durmia o brauo capitão,

Qae ao rumor do criado fe leuanta :

Ah, diz, fenhor que as gentes fe vosva6,

E nao fogem do medo que as efpanta

:

Fogem como inimigas que eftas íaô,

A brandura naÓ feja agora tanta

Leuantai-uos
,
prendei-as pois fe atreuem

A fugir contra vós , contra o que deuem,

A eíla voz o Pereira as armas tinha,

E fó com o Coutado o paíío eílende

:

E ciiega a Gil Fernandes
,
que caminha

E a outro que íeguilo já pretende;

Eíla he a confiança com que eu vinha

Em rós ? ( lhe diz Nunalures ) bem fe entende

Que nenhum medo , ou fombra vos engana
Mas que he^a voíTa vontade Cadelhana.

Fez que ambos num momento fe apeaíTem

Deteue a gente, e cargas que leuauaó

Mandou dar ás trombetas que marchaíTem
E as eftrellas á noite alumiauaó

Deípede alguns ginetes
,
que marchaíTem

A deícobrir o imigo que bufcauao
Para Fronteira armados encaminhaó
A efperar os do Crato que já vinhao.

O Prior que também era auifado

Do que o irmaó famofo determina
Como o tem por valente , e por oufado
De feu grande valor tudo imagina.
E ou foíTe de fagaz acautelado,
Ou que o amor de irmaó a tudo inclina

Hum efcudciro manda que o feruia

Por mefageiro a Nuno , e por elpia.

Eílc
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Efte a todo o poier do bom cauallo

Trotando em breile eípaíTo lhe apparece,

Nuno fe adiantou para encontralio

,

E logo de mais perto o reconhecello :

Depois de alegremente feftejallo

Como o criado antigo lhe merece
Pregunta polo irmão, duro inimigo,

E poias gentes mais que traz conligo.

Pede-Ihe que o informe fem engano
Da prefunçao, delprezo, ou do receo

,

Qac delle, e dos íeus tinha o Caftelhano,

Quem aly o mandou , e o a que veo

:

Se tem por certo o vencimento vFano

Aqaeiie campo imigo de armas cheo

Com que gente marchaua, quanta, e donde ,

E a tudo o mefageiro lhe refponde,

Valerofo fenhor cuja bondade
He por tam claras obras conhecida

,

Que engano deuo vfar? quefalíidade ?

Ao filho de hum fenhor que me deu vida :

Quando importara a vida eííà trerdade

Era em voíío feruiço bem perdida ,

Aias aíTaz pouco he fer mais declarado

O que nao he fegredo, antes recado.

VoíTo irmão teue a noua verdadeira

Da empreza que tomais tam perigo fa

A pouca gente voíía , e a maneira

Com que a trazeis forçada e duuidofa ;

E porque em voífo dano (o ceo naô queira )
Se nao conuerta huma obra tam cuílofa

Por atalhar ao mal que eftá veílnho ,

Me mandou encontaruos ao caminlio.

Pede-
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?ede-vos que deixeis a noua empreza

Em armas defigual, em força, e gente,

Rebelde, e pouco certa a Pcrtugiefa,

A de Caftella muita, e mui valente:

Que como irmão fiei também lhe peza

Naó vos valer no trance
,
que preíente

Eftá neíla batalha , e que deíeja

Mais voíTa honra ,
que o fruto da peleja.

Que íigais de Caftella o Rey benino

,

Que he confelho m,ais jufto , e mais ieguro

Que vos fará as mercês de que fois dino

Nefte tem.po de agora , e no futuro ;

Que o ai he tudo engano, e defatino

Que nao cabe em juizo^ram maduro
Que volteis o cauallo, e a tenção

Pois que nao vai fem gente o capitsó.

E eu valente íenhor que agora vejo

A pouca que trazeis em companhia,
Mais obrigado cftou por meu deíejo

,

Que por efte recado que trazia :

O numero dos noflcs he fchejo

,

E faz fobeja , e vam voíía ouíadia

Voltai daqui , voltai
,
que o m.ór acerto

Ke fogir do perigo que eftá certo.

Os capitães , e es grandes que acompanhai
O Prior voflb irmsó, lhe preguntáraõ
De voftb intento vaô

,
que tanto eftranhaó

E delle em voft"as coufas fe informarão;
Elias faõ taes

,
que aom.ór esforço acanhaõ

Efta em particular todos culparão
Peza-lhes por faber que o volTo intento

^cm certo o dano ; e falfo o fundamento.

Foraõ
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Forao de parecer que me mandaíTe

A dar de fua parte efta embaixada

,

Que com o recado a elles me voltaíTe

A' fronteira , que deuc eftar cercada j

E como amor antigo me obrigaííe

Fiz com maior fauor efta jornada

Efte he o intento feu , e o meu recado

Se mal aceito for , he bem fundado.

A ifto que reiataua o cfcudeiro

Com palauras difcretss, e. auifadas;

Lhe relponde mui ledo, e prazenteiro

Que lhe agradece o animo , e paíTadas:

Mas que nao quer o irmão por confelheiro.

Nem íeguir as que tem tam mal contadas

,

Que aceita da vontade a tenção boa

,

Porém que á pretençaô naó fe aíFeiçoa.

Qiie ifto ao Prior, e a todos reípondeflTe,

E que para a batalha íe apreftaííem

Aonde efperaua em Deos fe arrependeíTe

E os outros feu poder defenganaíTemj

Pede ao mefageiro que fe apreíTe

E lhes fofl^e dizer que o efperaíTem

Que chegar tam depreíTa naó podia

Que elle nao foíTe já na companhia.
' O efcudeiro as rédeas recolhendo

Dà mui rijo de eíJDoras ao cauallo

Aos feus o bom Nuna lures vai dizendo

Que temem já os imigos de eíperallo

;

Alguns fe vaõ de nouo esforço enchendo

E a outros foge o fangue de cuidallo

,

Cada hum no rofto moftra que creceo

Mais cores toma , e formas que Protheo.

Em
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Em quanto o capitão íe defuelaua

Os poucos duuidofos ordenando

E polia a gente em ordem caminhaua

Os alegres pendões ao vento dando;

O meílageiro aftuto íe apreíTaua

A leuar a repofta
;
que cfperando

Ellauao junto aos muros de Fronteira

Os irmãos, e inimigos do Pereira.

TinhaÕ cercada a viila, e pretendiaô

O^e naquella hora o muro foíTe entrado

Quando ao trafpor de hum monte defcobriao

Qiie vinha o mefageiro com o recado

Em continente o cerco fufpeEdiaó

Ouuindo como vem Nuno apreíTado

Cada hum dos capitães mais diligente

Põem em concerto, e armas toda agente.

Da villa os arrabaldes já deixauaó

Pondo logo em campanha os feus guerreiros.

Quando os noíTos tambores já foauaõ,

E íonoras trombetas nos outeiros;

As bandeiras ao vento defpregauao
De alegres , varias ^ores , e ligeiros

Os ginetes o campo defcobriaõ

,

E as armias contra o Sol refplandeciao.

O exercito difpoem dos que configo
Trás, num lugar á guerra accomodado,
Mca legoa da villa; que o imigo
Antes com feu poder tinha cercado
Que era com humilde nome aíTas antigo
Do vulgo os atoleiros nomeado

;

E eíla agora dos nofibs , e eftrangeiros

A batalha fe diz dos atoleiros*

O
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O aluorcço em huns , noutros o efpanto

Fazia eíFeitos, e roftos dííFerenres;

Elle inuoca primeiro o faiior fanto

Depois com elle esforça as poucas gentes.

Nao no vence do imigo poder tanto

Nem teme os braços , fortes , e valentes

Só fente ir contra hum peito Luíitano

,

Que encerra hum coração tam Caftelhano.

Os feus faz apear, porque imagina,

Ou vencer, ou morrer como esforçado

E porque o prometera, determina

Diante accometer o bando armado;
E em quanto ao pé de hum monte, e na capina

Eftaua o feii exercito efpaihado
,

Correndo a todas partes o animaua

,

A Deos, a terra , a vida lhes lembraua.

Depois armados a pé na dianteira

A' fúria dos contrários fe oiierece

Por cumprir a promeíía verdadeira

Que á viíla do perigo nao lhe eí*qucce; ^^

Lança que íempre he fô, feja a primeira

Que contra d força imiga preiiaiece

E aquelle , braço , e peito mais que liumano-

Arme , e fullente lium campo Luíitano.

Ah exemplo de esforço , e de bondade
Honra , e gloria da gente Pòrtuguefa

Peito onde o esforço , a fé , honra , e verdade t

Fizeraó contra o tempo fortaleza ;

Nem cargo , nem razaó vos perfuade

Nem cautella que aíTombre huma fraqueza

Bem he que indo diante aílombreis tudo

E que cubrais aos poucos com o efcudo.^ ^
CAN«
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CANTO IX
Conta-fe a batalha dos Atoleiros , da qual fie4,

ãom Nuno Alures com a 'vitcria : Cerca a Mcn-
forte : Arronches ; Entrcgafc-lhe Alegrete : Tor-

na-fe a Euora. Chcgd a ^Cafcncs btma grojja ar^

rnada de Cajiella para fe juntar com o campo dei

Rey que 'vemfobre Lisboa : O AU-ftre manda ar^

mar outra no Porto para fe combater com cila.

Dom Nunalures por fe achar nejie encontro^ deixa

as fronteiras : Conta-fe o que lhe fuccedeo até tor^

tiar a ellas : Toma o cajtcllo de MonfarÁs \ Dif-

barata a loaõ Rodrigues de Caft-.mheda junto aos

fnuros de Badajoz^ De nouo fe ajunta no Crato

a for^a das gentes Caftclhanas para dcflruirem

Alem Tejo , e darem batalha a Nunalures : Elle

fae de Euora aos receber^ e chegando de perto

; recufao a peleja.

TAnto que os animofos combatentes

Os oíFendidos muros deíamparaó

,

E vendo Nuno as ordenadas gentes

Que na cha dentre os yalles ie aHentáraõ 2

Os capitães íolicitos : e ardentes

Com os feus em breue eípaílo fe apearão,

E á vifta do contrario caminhando
Tambores , e trom.betas vaó tocando.

E ainda que vinhaò todos cobiçoios

Da vitoria que já por certa auiaò,

E a pé como valentes , e animofos
Combaterfe com os noííos pretendiaõ,
De hum vil receo os ânimos medrcfos
Nos confelhos e traças deíuariaô

,

Que entre clles nenhum ha que nao fe efpante

Vendo a Nuno Alures já que eílá diante.

N Mudaó
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Mudao intento , e mui ligeiramente

Caualgao
,
prefumindo que he bom mea

Para a bem ordenada , e forte gente

Se mouer á fraqueza , ou arreceo ^

Porém íahio o eíFeito difFerente

Dcfta preíunçao íua aíTaz alheo

Que as armas de ventagem que tomáraô
Contra feiís próprios donos fe tonVárao,

Com hum tfcpel aneméte, egrao quadrilha

À que incita a trombeta fonorofa

O bom Fero Goncales de Seuilha ,

Cuja lança então foi pouco ociofa

;

Efcapar-íhe fera graó marauilha

Que leua muita gente, e fiiriofa

Dando alaridos vãos
,

que o campo atroao

Dardos, fettas, virotes, lanças voaò.

Qual íoe polo inuerno temerofo

A corrente ao Tejo mais izenta

Romper o campo fértil , c espaço fo

E as aruorcs leuar com a tormenta :

Té que encontrando o monte pedregofo

Que feguro a feus golpes fe íuílenta

Tornando atras as oqdas atreuidas

Quebrao já de canfadas, e vencidas.

Com tal braveza a gente Chaflclhana

Com temerofo fom , e cftranho aballo

Rompendo entraua a gente Lufytana

Que efpera a fúria toda de cauallo;

Té q'.ie encontrando a rocha mais vfana

De quantas fere o mar Hifpano , e Gaio
Vencida torna atras , e o feu receo

Do n umcro mayor faz mor enleo.

Q^ia



Cakto Noho. 195
Qual encontrando a lança mais fcgura

Com o ferido cauallo proua a terra

,

Qual entre os feus fogindo le meftura

E aos próprios companheiros faz a guerra ,

Qual dos arções trazeiros fe pendura,

Qual íolta a rédea , e do peícoço afFerra,

Qual do golpe feroz defacordado

Vai Prefo dos eftribos pendurado.

Hum cae aqui , e nclle outro tropeça.

Outro correndo vem
,
que a queda efpantá

Confufamente a briga fe começa ,

Com o pó que em negras nuuesfe aieuanta:

Naó ha quem determine ou quem conheça

Sc fere o braço , o peito , ou a garganta

Para onde hum volta , volta o feu veíinho ^

E o cauallo fcm rédeas faz caminho.

No meo defte affalto perigofo

Suítenta Nuno o campo com a efpada

Golpes eftranhos dá, fero, animofo,

E com a voz aos feus anim.a, e brada ^
Do perigo maior mais cobiçofo

,

Hora aqui, hora aly fazendo entrada

Os da vanguarda a tempos foccorrendo.

lá polo campo imigo vaô rompendo.
Dobra- fe a fúria , entaó crece a pujança,

Dos poucos Portuguefes vencedores
Cada hum emprega o golpe , enfopa a lança

Defpede dardos , fettas
, paíTadores

;

Nuno gritando eftá ( mas naó defcança )
Pelejai valerofos defenfores

,

Que agora he tempo, e neftenaó fe efquece

De hum caualleíro armado ^ue aparece.
' N ii Per»
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?ero Gonçalues era efte guerreiro

Que vendo os feus que voltaó fem concerto

Como animofo, e brauo caualleiro

Acode da batalha ao mor aperro:

E vendo aqueile Marte verdadeiro

Qiie o chão de fangue , e armas tem cuberto

No peito forte eftriba a lança dura

Pondo a vitoria fò nefta ventura.

Encontra o fero Nano , e foi de forte

Que a lança em varias partes diuidida

Rompe a foslaio a malha dura, e forte

Té lhe fazer no peito huma ferida

Mas em preço deixou nas mãos da morte
Com honra grande a delejada vida

Qtie com hum pezado golpe Nuno o alcança

E corta juntamente o braço , e lança.

Vira o cauallo já á rédea íòlta

,

E o íenhor arraftrando trás fi leua:

Vendo o feu capitão por terra , volta

A gente que naô quer outro fe atrcua

;

Na confufaó furiofa, e na reuolta

Onde o ódio mortal fe acende, e ceua

Soccorre o Meftre então de Calatraua,

Que aly também a morte o efperaua.

, Vinha fazendo o Meftre grande eftrago

Na ala , que entre os feus punha a bandeira.

Dizendo a grandes vozes Santiago,

E fere oufadamente o grão Pereira ^

Elle que a recebelo, e dar-lhepago
Eílaua pofto a pé na dianteira

P recebe com fúria tam fobeja.

Que deixa o Meftre a fella , e a peleja.

Entre
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Entre os braços de Nuno perde a vida

Como Antheo a perdeo nos de Thébano
Que refuelando a Jança deímentida

Dd felia o tira o forte Lufytano:

E a fúria dos Toldados defmedida

Lhe deu de feu esforço o defengano ,

Qae a pefar do fenhor tomao vingança

Dos que tinha oíFendido a forte lança.

Volta a vanguarda já fem refiílencia ,

E o Prior na reguarda como efcudo

Os feus anima á noua experiência

lunto com Martim Annes de Barbuda ;

Mas esforço nao vai, arte, ou prudência.

Que o receo cobarde vence a tudo

,

Cada hum da própria vida trata experto,

Qje naô quer ver aNunalures detam perto.

Aos feus diz o Prior (que nefta enuolta

Em vergonhofa ira o peito acende)
A elles caualieiros , volta , volta

,

Que agora acabará quem vos offende

:

Efte de quem fugis á rédea folta

Qiie a ÍQu fanguc afrontar por li pretende

Saberá com razaò, que he delle indino
,

E pagará feu fero defatino.

E fopefando a lança groíTa, e dura
Para bufcar o irmaó fe apercebia

,

Quando a vencida gente fe meílura
,

E emnouellada o paíTo lhe impedia ,

Em vaô bufca o Prior, que a nuue efcura

Do leuantado pó tudo encobria
Dando vozes fem tempo, e fem proueito

Fere os feus fem gouerno, e feíh refpeito.

Volta
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Volta o bom capitão trás dos ibldados

A que os noíTbs no alcance vao ferindo.

Que alguns caualgao deftros , e apreííados

E com o capitão Nuno os vaó feguindo

:

Muitos deixaó feridos, derramados
Que para varias partes vaó fogindo

Té que o ceo lhe reprende a vam perfia.

Que já para voltar lhes falta o dia.

Legoa e mea do campo as rédeas riraó.

Para voltar aos feus, que alegremente
Da batalha os defpojos diuidiraó

Nuno x\lures da vitoria fó contente:

Fronteira fe vao , aonde dormirão
terida muita , e morta a menos gente
Porém tam animo fa a que ficara

,

Que nenhum nouo a fiai to receara.

Mas vós, ó capitães
,
que antiguamentc

Conquiftalies a fama vencedora
Cuja memoria vem de gente em gente

A nos fcruir de exemplo para agora

,

Qual de vos mais ouiado, ou mais prudente

Que por esforço , ou arte íe melhora
Com aftucias , ardis , e enganos vários

Venceo primeiro os feus, do que os côtrarios ?

Anibal, Scipiaô, Ceíar e António,
Brutos , Fabios da fama tam louados ,

Pompco Magno , o Magno Macedónio

,

Exemplo de valor, temor dos fados j

O Grego aftuto , o bom Lacedemonio,
E outros que aqui poderão fer contados

Percaõ do nome antigo a fama, e gjprit

Que cfta ke das mais ymm^p a fitoria»

Vencer
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Vencer ao imigo cm campo aberro

Disbaratalo em forças , e em murallia

Com poucos he esforço; e grande acerto

Vencer com muita , e barbara canalha

;

Mas com razoes vencer a hum poiío incerto

E com elie esforçado luima batalha

Tam defigual cm armas , força , e gente.

De temor do paíTado , e do prefente,

E trás ifto vencendo á natureza

Desprezando honras , bés , focego , e terra

,

Só pola liberdade Jc^orrugucía

Fazer contra os irmãos , e o mundo guerra

Só de Nunalures foi famofa empreía

Só tal peito tam grande esforço encerra

Só delle canta a fama
,
porque a tanto

I^em alcança o louuor , nem fobe o canto.

Dcfcança a noite aly defte trabalho

( Se nos íeus he de crer , que iílo fe entenda )
Aonde a bufcallo vem Vafco Porca lho

Que cnta6 tinha de Auis a mor Coir.cnda ;

E entre muitas razoes, que agora ataiho

Sc queixa de que a jbrte lhe defenda

Achar-íe aqueile dia na peleja

De cujo meo , e fim tem grande inucja.

Mal dizendo á ventura le queixaua

De naô verfc com elle em tal perigo,
Mas o forte Nunalures o animaua
Para outros que eftaô certos no inimigo;
Com elle a noite paíTa , cura , e kua
À ferida a que deu tam bom caftigo

,

Mas como delia efpera outra vingança
cuco rcpoufa aly

j pouco delcanía.

No
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No cume , e polo vao dos altos montei;

Os cauallos cio Sol appareciaó,

E douraiido-íe os roxos cri fontes

As riquezas da terra defcobriao

;

Nos alegres ribeiros , e nas fontes

Mil rayos entre as agoas fe efcondiaô ',

Quando acordando o capitão valente

Faz logo tocar caxa á forte gente.

A Monforte fc vai aonde fabia

Que eftaua Martin Anes recolhido

Cotn o reftaiite da gente, e pretendia

Recolher todo o campo diuidido :

Cercando-o Nuno vio que nao podia

Entrar o lugar forte , e defend ido

Com tudo o dia inteiro o cerco teue

Por ver íc alguém lhe íae , mas nao fe atreue-

lá vinha o íanto dia amanhecendo
Em que o luaie fiiltou ao Sol , e á Lua
Vendo o feu criador na cruz morrendo,

Por quem nella lhe ordena a morte crua:

Quando o capitão pio recolhendo

Para outro nouo intento a gente fua
,

Deixa o furor das armas cuílumado

E com outras a Deos bufcaua armado
Deícalço , lagrimofo , e penitente

A pá trifte fc parte em romaria

,

E em prociíTad deuota a forte gente

Que para achar a Deos ieua tal guia

;

Com animo humilde , e penitente

Chegao ao fanto templo de Maria

Que ao Açumar cahio ditofoem forte

Huma legoa dos muros de Monforte.
Onde



Canto Nono. 201

Onde atras muitos aclas de humildade

Moftrou aos íeus exemplo prcueitofo

C^e quanto mais o fobe a dinidade

A Deos fe humilha mais hum generofo
j

O' eftranho valor , alta bondade

Capitão tam humilde
,
quão famoío

Quem vos nao feguirá no mór perigo

Se indo conuoíco , a Deos leua configo.

Depois paíTado o tempo tam diuido

A penitencias , c afperos filicios

A Deos o campo todo reduzido

Por confiíTóes, jejús, e facrificios:

De aço Nuno outra vez eftá veftido

Para os guerreiros , duros exercicios ,

E vai cercar á Arronches que eftaó nelU
Companhias da gente de Caftella.

Entrada a villa á força Portuguefa

Pedem fó liberdade , e pedem vida

Por partido os que eftaó na fortaleza

E efta lhe he do Pereira concedida :

Dado fim facilmente a efta emprefa
Outra noua melhor tem recebida

De Alegrete hum recado á preíTa chega
Ao chamar que a villa fe lhe entrega.

Manda logo em feu nome hum caualleiro

Que o lugar polo Meftre aceite , e tenha
Que he delle natural , bom , verdadeiro
Martim AíFonfo o chamaó de Aramenha :

Baftecer os lugares vai primeiro
Para qualquer cuidado que lhes venha
Que a Euora torna o capitão famofo
Aonde a ventura o tem pouco ociofo.

Nella
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Nella o deixemos : que arde a gra6 Lisbot

Vai graô tumulto, e grao reuolta nella

Com guerra que ameaça , e apregoa

Huma mui groffa armada de Caftella j

Cujo eftandarte os ares corta , e vpa
Pola praia do Tejo rica c beíla

Que de Caícaes no largo mar fç eftende

Cujo defenho a terra toda entende.

Pára o temor do bando vil plebco

A confufaó da gente mal fegura

A mudança dos ânimos, o enleo

Dos que tem fempre os olhos na ventura:

O Meftre de valor, e esforço cheo

Entre tantos contrários de miftura

Acode a toda a parte , e para a guerr»

Repara os muros , fortalece a terra.

Na cidade do Porto em continente

Manda armar outra frota poderofa

De náos , e de gales de varia gente

Voluntária, efcoliiida, bellicofa:

Que no mar a batalha lhe aprefentç

Defafombrando a terra receofa

,

O Conde dom Gonçalo que vai nella

E o brauo Rui Pereira já dao vella*

Eis defta nouidade fuccedida

O noíTo capitão logo auifado

lá aos guerreiros feus moue , e conuida

Para fe achar num feito tam louuado

;

Que camo a gente eftá tam diuidida

E o tempo do foccorro lie tam chegado

Teme que á frota falte alguma parte

Para o defenho altiuo com que parte.

Alguns
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Alguns fe oíFerecem que primeiro

Llie defuiauao difto o penfamcnro,

Mas com tal capitão tam verdadeiro

lá fe lhe anrecipaua o vencimento;

Defpaclia logo a preíTa hum mcíTageiro,

Num cauallo que iguala o leue vento

Aos capitães da frota com huma carta

Diz como vai: pedindo que naó parta.

Daly com os fcus paíTando logo o Tejo
À Thomar chega aonde agafaihado

Foi do JMeftre de Chrilto, e feu defejo

Delie 5 e doutras razoes era aprouado

:

E o a quem o defcanfo era íobejo

Para o defejo feu íemprc apreíTado

Parte ; chega a Coimbra , c daó-lhe a nout

,

Que a feu pefar o mais caminho eftroua.

Soube como jà a frota era partida

,

E dos delia queixo fo fe tornaua

Quando huma treiçaó grande , c efcondida

A CondeíTa de Sea lhe ordenaua ;

Que inda que illuftre aíFas , como offendidt

Prender a dom Nunalurcs dcfejaua

Em vingança da afronta que o marido
Tinha já delle em Syntra recebido.

Ajunta logo amigos , c criados

Porém nao pode fer tam cautamentc
Que naó foííem os noíTos auiíados
Que com remédio acodem facilmente;

No paço onde ella os feus jà tinha annadoft
Deraõ com tanta fúria de repente

;

Que a Nuno Alures na6 fer diíTo aduertido
Jdal tiuçra a CondçíEa o feu partido.

Com
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Com hum defcuidado rifo o valerofo

A treiçao tendo em pouco , os aquieta

Doutro maior contrario cobiço fo

Que de huma mulher nobre , e indifcreta :

Mas por na terra eílar pouco ociofo

Outra fegunda noua o inquieta,

Que em Buarcos a noíTa frota anchóra

Aonde hum correo enuia na mefma hora.

Mas alguns capitães a que a inueja

Nao confente leuar tal companhia

Por ter mais certa a gloria da peleja

Qiie cada hum da jornada pretendia;

A íim de elle a nao ter no que defeja

De [prezando o recado que trazia

Da6 as vellas ao vento mais ligeiro

,

E torna com tal noua o mefageiro.

Ardendo cm ira o capitão valente

Trocendo as mãos recebe efte recado

,

E as palauras detinha efcaílamente

No peito em viua cólera abrazado :

As fronteiras fe vai ; mas porque á gente

Falta o foccorró , è foldo acuttumado

Falia com os da cidade ,
que lhe acodem

Senão com o que ha mifter, com quãto podem.

Defcontente fe torna imaginando

No tempo da jornada que perdera

E indo a paíTar o Tejo doce , e brando

Outra noua lhe daó
,
que elle efcolhera

;

Que do Crato huns foldados vem padando

A Santarém : ouuindo a gente que era

Por lhes ficar da eftrada tam veíinho

Procuraó darllie aíTalto no caminho.
Num
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Num valle que cortaua aquella eftrada

Se aloja aquella tarde a companhia

lunto de huiria ribeira deicuidada,

Que entre huns amenos freixos fe efcondia

;

E aly comendo á hora acuftumada

Huma efcuta lhe rras noua iguaria

Que Nuno mais defeja , eftima , e preza

Que as que tinha Eliogabalo na mefa.

Armas dizia o ledo meíTageiro

Senhor, que os Caílelhanos vem chegando
De cima os defcubii daquelle outeiro,

Que vem de efpaílb o valle atraueíTando

;

Leuanta-fe depreíía o cauaileiro

Os feus trás delle alegres vaô íellando

Os elmos (que aly tem) à preíTa enlaçao

Lanças tojnao, adargas logo embraçaô.

Ante elles o Pereira forte, e ledo y

Que de o fentir o imigo fe arrecea

Marchemos, diz, amigos com fegredo

Kao íe faça de nós a prefaalhea:

A mefa fique aqui neíle aruoredo

Teremos mor defejo para á cea

,

Que o exercício bom fempre conuida
Para fe achar mais godo na comida.

Daly íbbindo o valle deícobiiaò ^

Os que caminhão liures defcuidados,
Qiiecomo deite aHalto naò temiaó
VinhaÓ, mal aduertido^ , mas armados:
Os noíTos rijamente arremetiao
Em confufo tropel aluoraçados
Das trombetas o fom, e os alaridos
Enchem do valle os eccos, e os ouvidos.

Paud-
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Pauorofos os outros nefte enleo

Pararão conhecendo o que feria ,

Mas logo cada hum de esforço cheo
Mui deftro a deíFenderfe arremetia

;

Poucos íaó de caunllo^ e fem receo

De lanças cento entre elles aueria

Andaluzes mui dcftros , e guerreiro»

Armados , e animofos caualleiros. ^

Durou-lhe breue efpaíTo a deffenfaá

Em que animofamente fe moftrarao

,

Naô lhe vai contra as forças coração,

E aíli mui breuemcnte lhes faltarão

:

Rendem-fe ao vencedor , vendo que em vaá
Procurao deíFender-fe , aly fe acharão

Oitenta prefos mortos , e feridos

Os mais com a noite, e matos efcondidos*

Qual com pouca agoa o fogo mais feacende

Tal com efta filada o feu defejo

O dia efpera , e nelle já pretende

De tornar a paífar o brando Tejo

;

Mas cada hum logo á vozes lhe reprendc

Aquelle animo em tudo tam fobejo

Culpaó os feus tam nouo atreuimento,

Que ainda lho naô coníente o penfamentoi

Que aquella imiga , e poderofa armada
Que paíTou por Caibais a ancora ferra

A' vifta de Lisboa amotinada
Mais do temor vencida , que da guerra

,

Graõ copia , e graô poder de gente oufada

Logo em chegando aly lançara em terra

Com a qual o Rey feu campo juntaf vem ^

Que tinha m fgmcfa Santarém.
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iPôs a cidade em cerco trabalhofo

,

Porque os lugares tem vcíinhos delia

Toma a entrada ao rio vagarolo

,

E os caminhos com guarda , e com cautella

:

Sabe efte aperto o capitão famofo

,

Que em íó feruir á Pátria fc defuella

Determina de noite, e com recado

Dar que entender ao campo defcuidado»

Tomar de Ibbrelaito o Caílelhano

Defte caminho feu mal aduertido,

E com os poucos que tinha fazer dano
A nao fer deíTes poucos reprendido

:

Nao fofre aquelle peito mais que humana
Defcanío dos humanos tam querido

PaíTada aquclla noite, c vindo o dia

Para Euora cuidadofo fe partia.

De Monfarás tem noua, qnc o caftello

Polo Rey Caílelhano era tomado

,

E que ha muy poucos mcos para aueUo
Por defendido, c bem fortificado:

Muito importaua ao LuíVtano tello

Polo lugar aonde he edificado

,

Mas com o alcaide nao vai nenhuma coufa.
Que Gonçalo Rodrigues he de Soufa.
Hum ardil eftremado lhe occorreo

Enrre outras preuençoens que imagin
Dez , ou doze dos feus logo efcolheo
A gue em fegredo o feito encomendou

;

E foi que antes que o Sol douraíTc o eco
Encubertos dos muros os lançou

,

E algumas poucas vaquas para hum monte,
fíiic á vifta do caftello eftá defronte.

P#r-
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Porque de algumas prefas , que faziaS

Naquella parte as gentes de Caftella, r

Era de preíumir que íicariao

Encubertas da noite, e guardas delia:

E para recolhelas que abririaó

Da fortaleza as portas fem cautella

Que por eftar fundada em tal aíTenta

As vezes lhe faltaua o mantimento
E com eíla occaíiaò ligeiramente

PodiaÓ ter os noíTos nelia entrada

,

Tendo ao longe copia de mais gente

Para o foccorro deita aparelhada,

A obra fe ordenou tam facilmente

Que era já feita em fendo começada
O caftello fe toma , e Nuno chega

,

Repara a força , a villa fe lhe entrega.

Neceífidade vil , baxa, importuma
Que portas naó abrifte, e naõ rompeíle?

Em vendo a teu fabor coufa opportuna,

Que perigo fem fim ? que fim temeíle ?

Tu íô es fempre efcraua da fortuna

Os poderes que tem tu fó lhos deite,

Que pende o bom fucceíTo de huma empreít

Da tua força , e naõ doutra fraqueza.

Em fim deixou o caftello já vencido,

A mulher do alcaide, e filhos delle fora

Nuno outra vez a Euora acolhido

Aond^ defcanfara bem pouco agora

;

Que em Badajoz eftaua apercebido

Com muita gente armada, com que fora

Por Guadiana entrar, íbberba, eleda

loaô Rodrigues também de Caftanhcda.

. lá
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lá pêra Eluas parte o Lufytano,

Que deíejâ tratallo de mais perto,

Aonde o viíitar manda o Caílelhano,

Que hum íucceffo tao bom naó tem por certo:

O meííageiro vem contente, e vfano

Mas mais o eftá Nuno Alures do concerto

Qiie diz que o Cafíanheda no outro dia

Com elle junto a Eluas íe veria.

Com' aluoroço alegre IJie rcfponde,

Que o trabalho efcufaíTe da jornada

Qae elle hia a Badajoz buícallo , aonde

Lhe faria mercê ter-lhe a poufada
,

E em quanto o Sol nas agoas naô fe efconde

Por dar lugar a noite enuergcnhada

,

Manda tocar trombetas, e o correo

Ligeiro leua a noua a donde veo.

Com os íeus o Caílanheda em armas pofto.

Se fae hum grande efpaço da cidade,

Animando-os com ledo e brando rofto,

Qiie a ventura paílada o pcrfuade;

Mas o Pereira oufado
,
que o mor gcfta

Vê de quantos lhe pede efla vontade,
Fm breue tempo a elle o defengana,
E faz caminho á gente Caílelhana.

Naõ foi a efcararruça muy comprida,
Bem pelejada fim de parte á parte,
Leua o Pereira os outros de vencida ,

Fere, corta, deílroca, abala, e parte.

Quem pode com fugir faluar a vida,
Bem cuida que efcapou das mães de Marte:
A' cidade fe acolhem com cuidado.
Em volta o capitão trás do foldado,

O Com
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Com gritos das mulheres , e alaridos,

As portas vem cerrar por onde entrarão

Jkíuitos dos Cafteihanos mal feridos ,

A que de Nuno os golpes alcançarão:

Os noíTos leuaó prcfos e offendidos

Vinte bons caualeiros
,
que ficarão ,

E de junto aos muros dauao grita,

Aos que tao mal fe cuuerao na vifita.

Para Eluas faz a volta , aonde primeiro

O lugar com receo o cfperaua

,

Pouco nelle repoufa o caualeiro

,

Que entre tantos perigos caminliaua:

Mas como o feu repcufo verdadeiro

Conilíle no fim a que aípiraua

,

Quanto mor o trabalho fe lhe oíFiece ,

Mòr a gloria de tello lhe parece.

Em Euora dez dias defcanfara,

Quando teue outra noua de repente

,

Que com o prior do Crato fe ajuntara

Outra vez grão poder de armada gente

,

E que outra companhia fe apartara

Do arrayal dei Rey
,
que em continente

Se hao de juntar na mefma villa, c logo

Pôr as terras do Meftre , a ferro , e fogo.

Com os fcus naô pode o forte caualeiro

Portuguefes , que encontra lios pretendia

,

Atalhar-lhe o caminho tao ligeiro

Como elles o paíTaraÔ
,
porcjue hum dia

lá antes que chegaíTe ali primeiro

Era paíTada aqúella companhia
Polia ponte de Soro , aonde em chegando.

Soube quantos paíTaraÕ , como , e quando^;

Para
í
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Para Euora tornou miú pc/arofo

De naõ prouar com tiles a ventura
,

Mas logo fe ir.oíliou pouco ccioío.

Que pôr em defcnfaô aos fcus procura,

O Meílre que lhe teme o peiigoío

Riíco, com pouca gente, e naó fcgura

Da gente que partio do campo eícreue

Dinheiro, armas lhe manda em tempo brcue.

O Ccipitaó fan.olo que nso tarda

As gentes da comarca logo ordena,,

(}UG nunca a íorça alhca acordaua

,

E fò tardança própria lhe da pena,

Parece-lhe que teme, pqi? ene aguarda

lunramente le anima , e íe condena
Em ordem para o Crnto já caminha,

Donde o imigo a procurrallo vinha.

Trinta c quinhetas lanças ajuntara

Con cinco mil infantes com preílc^a

,

Com que elle commettera, e confiara

Dar liberdade á terra Portugueza
;

E inda muy pouco efpaço caminhara
Com aquella oufadia fempre accza

;

Quando hum foldado dos do contrario bando
Por elle vem aos noíícs preguntando.
Huma carta lhe ofrefce do vSarmento

Pouco cortes, foherba , e confiada
,

Que Nuno leo com pouco fofrimento,
E guardou-lhe a repcíla com a eipada,
Sem fangue o m.eíTageiro , e fem alento,
Que a vida tinha aly como cmpreftada ,

As rédeas vira , e vai fem mais repoíla

,

Nouas Icua ao fenhor de que naõ gclla.

O ii Logo
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Logo de corredores , e de eípias

Soube a vinda das gentes Caíleíhanas

,

Qnc íaó muitas, e armadas companhias,

Qne afíbilar vem as terrss Tranílaganas;

Do Crato caminliauao já deus dias

Do vencimento incerto m.ais vfanas

Do que os noílos alegres eíperaiiao

A, multidão das lanças que contauaó.

Vinl-a de Niebla o conde valerofo,

O Sarmento arrcgaate , edcfmandado
E de Alcântara o, Meftre valerofo,

E o Caftanheda Iiiim potico magoado,
O de Barbuda alegre , e cobíçofo

De huni titulo que trás anlicipado,

E o Prior dom Pedralures , cafo eílranho

Qiie fofra a natureza hum mal tamanho.

Duas mil e quinhentas lanças vinhaô

,

Com íeifcentos ginetes efcolhidos,

Befteircs , e peões conto nao tinliaó,

Em. defiguaes efquadras repartidos,

E tam aluoraçados já caminhão,
Que fendo deile os noíTos diuididos

,

Occupao Arrayolos, e Euora monte,
E o Vimieiro alegre tem defronte.

De Euora partia Nuno quando á mefa
Para jantar de efpaço fe aííentaua

Mas tudo em pouco tem, tudo defprefa

Pello goílo-, e fabor que niílo achaua

;

E os verdadeiros feus a que efta cmprefa
Mais que os outros manjares conuidaua,

Mal jentados le vaõ trás da bandeira,

E alojao-fe na quinta da Oliueira.

Muy
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Muy bem nella ceiTao dizer pudera

Com confiança igual aos que trazia
,

O que Alexandre Magno já dilTera

lunto do rio Granico cutro dia

Que aquelle que de. efpaço naó comera,

Alcançada a vitoria jantaria.

Pois tinha os mantimentos neceíTarios

Na prouifao fobeja dos contrários.

Aly paffou a noite fempre armado,
Valendo-fe da cea de liimi beíleiro ,

Hum pao pouco mimofo , encetado

,

E hú rabaô , fe he de crer
,
que eftaua inteiro

;

E inda o foi nao moftraua o ceo dourado
,

Quando já da trombeta o fom guerreiro

Chama 5 aluoroça, e arma os fsus foldados

Com igual fome, e íbno íepultados.

Para os contrários marcha alegremente

E á defcuberta viíb o campo aílenta
,

Porque com tam faminta , e pouci gente
,

Para tam grande copia fe contenta
,

Prefumindo também que em continente

Batalha o inimigo lhe aprefenta
,

Que a multidão da gi^nic que trazia,

Naô daua a íbfpeitar que inda te-nia.

Eis que numa egoa baya aíTas ligeira
,

Para elle vem airofo hum calleiro

,

Dom Grada Gonçalues de Ferreira,

Marichal de Caftella , e bom guerreiro
A lança entre os arções, alta a vifeira,

Trás elle de galope hum efcudeiro ,

A Nuno Alures chegou
,
que já efpera ,

Que logo aly dos feus foube quem era.

Capitão
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Capitão valerofo cuja fama

( Dizia o CaO-elhano ) tanto alcança

(^e o maior inimigo mais vos ama

,

E em voíío esforço tem mais confiança
^

Segui ao fado amigo qye vos chama.
Deixai a incerta e frágil efpersnça,

Pofto que feja de animo inuenciuei

,

Tomar por íua empreza o impoíliuei.

Os fortes capitães que a íorte imiga

Tem tam perto de vós
,
que eLla vontade

Mais moue, mais contente e mais obriga.

Do que a vitoria cerra os pcrfuade:

Confidcrando aqui como periga

Entre efta gente em vaò voíla bondade

,

Todos pedir vos mandão , e eu vos peço

Que atâlliemos ao fim de luim maocomeco-
Bem vedes vós fenhor a ditrbrença

Do pod^r vofio , e quç he mais temerária,

Que valente ouíadia ; e. quando vença

Ou polo valor voíTo , ou forte varia
,

Qiie inda naó he íinal eíla fentença

,

Nem tem numero a gente que he contraria

Para abater ao voiTo íandaiiicnto

,

Qcie para hum PoiTugties ha mais de cento.

Tornai ienhor ao Rey que vos defeja ,

E oíFerecer-uos manda a graça fua

Ao meftre a quem íeruis fareis inueja

,

Qiiando fea poder todo fe deftrua

,

Nao queirais ver o fim deíla peleja

,

Para vós deíiguai, aduerfa, e crua,

^Foruai aos inimigos feruidores

,

E ao.s famoíòs irmãos voífos mayores.
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A iílo lhe refponde o Lufitano

Com huma alta fegurança bem fundada,

EiTe animo fenlior , c termo hunisno

,

De conferuar-me a vida defejada;

Bem fei que em vós he honra , e nao engana,

Mas a voíTa tenção vay nilTo errada

,

Q^e n\6 he be nque elHme , bufque , e figa

,

Mais que a reza6 da Pátria que me obriga.

Em vâo fc me oíFerece outro concerto ,

Sc naó for a batalha que. procuro ,

Que o perigo da paz eíTe ne mais certo

,

E o partido da guerra o mais íegiiro ,

E aíÉm gozeis algum ditofo acerto

E eíle riíco a que agora me auenturo

,

Que apreíTcis eíla vinda, que já agora

Ale parecerão annos qualquer horci.

A tardança dos íeus com ifto accufa

Pois tam feguro o campo Caftelhano

Vir com elle á batalha inda rccufa

E o manda aconiclhar fobre feu dano
;

Que nem que fora o vulro de Medua
Que em pedra trãsformaua hum peito humano
Mudará de feu peito, e penlamenio
A fé de Pormguez , e o íbfrimento.

Que fobre efta certeza nàõ dilatem
A honra da vitoria tam fabida
Que accometao

, quevençaò, disbaratem
Aquella pouca gente , e mal regid.í

;

Que fe fò com razoes nifto combatem
Segura a fua eílá de fer vencida
Com ifto ao nobre Marichal defpede,
E o que huma vez pedio mil vezea pede.

Mas
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Mas vendo aquellle peito tam al]ieo

De temor , tam feguro , e confiado

Entrou nos capitães tanto o receo

Que íufpendem o intento começado

:

De ira o Pereira entaó , de esforço cheo
Cometelos quifera de indinado

Porém hum paíTo eftreito os diuidia

Que aos íèus eftrago , e dano prometia

CANTO X.

Dluiàidos em companhias fe retirao os capitães

do campo Caficlhano e ojaÕ muitos parar ao real

dei Rey que ejiâ fobre Lisboa : Com cccafiaÕ da

pejle qpie nella fe alcuantouje defcreue a cãfa dos

caftigos do mundo : Dom Nuno Alures fe 'vem pe^

ra Aldeã Galega : 'Toma Palmela j Voem a faço

Almada , com muito dano dos inimigos que a tinhaÕ

por Cajiella : Continua a pefie no campo dei Rey :

Leuanta o cerco ^ e njai-fe pêra feureyno* Dom
Nuno Ahíres palj^ a Lisboa por entre a armada

Caftelhana , 'vijna ao Jldcfire : Torna^fe a Euora :

. Tbmt Portel : Acquieta os bandos que em Eluas fe
leuantauaÕ contra o feruK^o do Mefire,

AfTou o dia, e vinha a noite cega

lá aíTombrando os montes leiiantados

Pornue o dourado Sol contente entrega

A Ihetis íeu queixume, e íeus cuidados:

Nuno vendo que a guerra fe lhe nega
,

E que 03 íeus fem comer disbaratados

Repoufo pedem : logo as rédeas vira

A^ cidade outra vez donde partira.^
Pollo
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Pollo efcuro da noite remerofa

Muitos das companhias íe alongarão,

Hliqs como em branda cama e laborofa

Ao amparo das aruores ficarão

,

Outros que a fome obriga traballiofa

A íua terra , e cafas fe tornarão
,

Nuno fe põem em armas no outro dia,

Que tornar á batalha pretendia.

E poílo que dos feus falta a mor parte ,

Prrtir com aquelles poucos determina :

O mantimento e loldo lhes reparte

Para attalhar ao mal que os amotina

;

'Mas chega-lhe recado doutra parte

Que tudo torna em vao quanto imagina ,

Que he leuantado o campo do inimigo,

Leuando alguns peões prezos configo.

Para Viana marchaó com fegredo,

Que a noite os encobrio de enuergonhados
,

Ou foíTe bom confeiho , ou grande medo,
Duas legoas vaó de Euora alongados ;

E por hirem marchando aíiim tao cedo ,

Prendem , e mataó alguns dos que deitados

Entre as vinhas ficauaõ polia terra
,

Que morrerão da fome , e naõ de guerra.

De ira , e paixão Nuno Alures deíefpera

,

E com trezentas lanças fó que tinha

A Viana bufcalos hir quifera

Se outra noua trás defta nao lhe vinha
j

Que Arrayolos dos noíTos fe lhes dera
Por imigos do Metlre, a quem conuinha

,

Que aly o campo , e gentes fe apartarão ,

Das quais muitas ao Crato fe tornarão.

Caf-
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Caílanheda , e Sarmento o beilicofo

Sem repoíla da carta que mandara
Com fetecentas lanças pouco airofo

Para o campo dei Rey dali voltara

;

Nuno de refponder-ihe cobiçofo

,

Coro eíti noua os feus deprelTa arma ra

Trás elie alegre ray
,
que ouue receo

De lhe mandar primeiro outro correo.

Com o vagarofo fono defcuidados

Os capitães eftauad, quando a noua

De Nuno lhe chegou com mil recados

Qje o repoufo , e caminho já lhe eftroua ,

Leuanrao-íe íem cor defatinados ,

Que nao querem chegar a fazer proua

De ieu famofo braço, e forte lança,

lá obrigado de ira , e de vingança^

E qual do rouco tiro da eípingarda

Que entre os paTaros deu, com defconcerto

O bando le derrama, è fe acobarda,

Voando cada hum ao campo aberto

,

Por morto tem os outros ao que tarda

,

Crendo que o caçador lhe fica perto
,

Nem nas aruores altas fc aíTegurao

,

Que com o voo chegar ao ceo procurad.

Tal entre gente timida , e turbada,

F07 a noua de Nuno tao temido

,

Que cada hum deixa a ordem cuftumada

,

Do capitão que o tinha ali trazido

,

Qual por atalhos vay
,

qual polia eftrada

;

Qual caminha entre os matos efcondido,

E o Sarmento que cntaó fe arrependera

,

Da mal notada carta que efcreuera.

Qup
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Que as palauras de hum animo iníblente

,

Sem difcuríb , íem tempo , e fem medida

,

Nunca as foltou a língua facilmente

,

Sem fer de hum mao fucceíTo reprendida

:

Por iílo a Natureza diligente

A tem com tantps muros defendida
,

Q-ie he perigofa a fua liberdade,

Poila nas mãos da ira , ou da vontade.

Afronio por fugir defte perigo

Na montanha entre as feras habitaua

,

Três annos fallou Agatho conligo

Que com hum feixo na boca fempre aadaua ,

Enimenides diz ao charo amigo,
(jue a faiiar no banquete o conuidaua

,

Que a callar fó, féis annos aprendera

,

Dez no mar a fofrer , e os mais perdera.
Diga Tântalo o fruito que colheo

De faiiar liaremente , e fem cautella
,

Lara da lingua oufada que perdeo
,

E Ecco que inda na voz fe aqucixa delia

,

Batto que em dura pedra conucrteo
,

Mercúrio poUos furtos que reuella
,

E Anaxarco pifado a morrer veo

,

Por faiiar liuremente , e fem receo.

Quanto com mór razão fera culpado
Quem naó fó com palauras folto e leue

,

OíFender oufa hum peito forte e honrado ,
Antes de espaço as cuda , e lhas efcreue

,

Arrependido agora, e caftigado,
Paga ao Pereira a honra que lhe deue

,

O que tanto fem conta as contas deita,

Ciuc da lingua nas armas fe aproueita.

Em
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Em Almada parou fem companhia
Dos feus, e inda nas coftas o receo

Qiianto Nunalures de Eaora nao partia

Polia apreíTada noua que lhe veo

,

(^e coufas no caminho cuidaria?

De vergonha , e de medo o rofto cheo :

Que díriao os feus que ellauaó perro

,

Qiiaado efcreueo tam liure hum deíconcerto ?

Pluns ao campo dei Rey chegaó fogindo

,

Outros parao nos montes deílroçados ,

Outros cuidaó que Nuno os vai feguindo

E embrenhao-íe entre os matos leuantados

,

Elle que iilo entendeo logo em partindo

Os feus tem na cidade foíTegados

;

Que feguir a quem foge he váa porfia

,

Que o medo tem mais azas que a valia,

PaíTaua neíle tempo grande aperto

A cidade que o Rey tinha cercada ,

Tomados os lugares de mais perto

;

E pollo mar com naues atalhada
,

O remédio de todos era incerto
;

Que crecendo o poder da gente armada
E no Rey peruençoes , e diligencia,

Hia faltando aos poucos reíiftencia.

Só a terra abundante Tranílagana

.O valerofo Nuno fuítentaua,

Que repremlndo a fúria Caftslhana"

Com vitorias aos poucos animaua

:

Mas nao baílaua aquella mais que humana
Fortaleza, que os ânimos armaua
A accudir aos portos ,

que o receo '

Tinha tomado a todos nefte enleo.

Que
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Que já quafi rendidos 20 perigo

Viao enfiSGueccr íua eíperarça,

Oiiando a benigna íortc, e fado amigo

Trr.níWnou tudo em íubita mudança:

E antes de ver deixar ao forte imigo

Aquelia eftreita , e dura veíinhança

Renouemcs ó Mula na memoria
Hum grande efpaíío atras da ncíTa hiíloria.

Aquelle iabedor aíluto, e velho,

Que a Nuno conheceo quando leanraua

E na pequena hermida deu confelho

Ao Prior yalerofo que caçaua

;

Que nas eíirellas com.o em claro efpelho

Os futuros fucceíTos contemiplaua

,

Do reyno Português
,
que em tanto aperto

Tinha entre fogo, e sgca o fim tam peito.

Deixando a coua efcura, aonde tinha

A morada encuberta em tantos annos

Com o zelo da gloria que conuinha

Ao fim dos claros feitos Lufytanos

:

Cuidadoío de ver como encaminha
O cerco , a pátria terra, immenfos danos
Nouo termo imagina , e irodo eílranho

De a Portugal tirar jugo tamanho.
Hum efpritu tirou do lago efcuro.

Que obedecer cuíluma a feu mandado,
E fobre elle inuifiuel , e feguro
Os ares paíTa em nuucm transform.ado

j

Da zona fria, e congelado Arduro
Os negros orifontes tem paíTado

,

E voando atraueíTa o mar profundo
Té defcobrir no centro hum nouo mundo.

Che-
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Chegou 4 coua cftranha do caftigo

Chea de vao queixume, e trifte pranto

Ilha do reyno efcuro do inimigo

,

Aonde Minos goucrna , e Radamanro:
Qual Ethna vomitando o fogo antigo

Entre nuués de fumo , e luz de efpanto

O ar de cfpeíTas treuas fe cobria

Como que nunca aly chegara o dia»

Parou o negro eiprito aly diante,

E achou patente a temeroía entrada

;

Entra na coua o cauto nigromante

Como quem fnbe os paíTos da morada

:

Sobre hum globo de fog;o triunfante

Vio a ira no meo eftar Tentada

,

Com hum afpeito feroz , medonho , iiorrendo

Ante o qual toda a terra eftá tremendo.

Negro o cabelo , e crefpo que teciaó

Venenofas íerpcntes aíTanhadas

,

Que mil lingoás de fogo azul lambiaÕ

Daquelle globo ardente leuantadas:

Raios de enxofre os olhos defpediaõ

Nuués de fumo, as ventas indinadas
,

Das mãos deitaua ferro, fangue, e fogo

Com os pèspifauaamor, brandura , erogo.

Logo em. outtros aíTentos que fícauaó

Cercando o tribunal defta inclemente

Os caíligos do mundo femoílrauaò.

Cada hum com rofto, e forma differente:

He fangue, e fogo a terra que habitauaõ,

O ar fanguinco fumo , efpaíío ardente

,

E ante todos em pé, íèm força ou brio

Se moftraua o temor pálido e frio. *

Sem;
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Sem cor o rofto , os oJhos iníTados

,

A boca aberta , os braços defcaidcs

,

Os pés menos feguros
, que pe7adcs

;

Ko ar fempre os cabelos, c os ouuidcs:

Atropeiando bes , honras, eftados,

Glorias, bonanças ,
gcíios , e apellidcs,

E o mais que lem temor na terra alcança.

Quem naó íe acanha á vil delconfíança.

Sobre hum tropheo de armas deftroçadas.

Pernas, braços , cabeças febre a terra

>

Vertendo íanguc em veas deíufadas

Se via eftar fentrsda a dura guerra:

Carniceiros os olhos , e indinadss

As juntas fobrancelhas para á terra,

Os dentes apertados , e huma efpada

Na mao , de fangue , e fogo desbotada..

Logo a mifera fomx difterente

Com os defcubertos oíTos diuididos

,

E os olhos cintilando trificmente

Nas profundas cauernss efcondidos

:

Com o frio alento eftá ccntinuarrentc

Dibilitando os corpos e os fcntidos

Raros cábellos^ groíTos , e empeçados
A boca branca , os dentes dcícarnados.

Trás ella aquelle m^al trifle , e funeílo
Té no noine odiofo á gente humana.
Que á maior força , c animo mais preílo

Abate, accanha
, vence, c defengana:

Com turbado , medonho , e frio gefto
Sobre a tumba intratauel , e profana
Refpirandc da boca o frio alento
Corrompe a yilla, a terra, o ar, c o vento.

Ante
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Ante ella pardas nimês íc enrolauao

De hum veneno mortífero , e de forte

Que os efpiritos km fim que aly morauao

Ein viua pena, eíla6 temendo a morte:

As outras fúrias delia fe apartauao

Como que o feu poder era o mais forte

De esbulhadas cáueiras tudo cbeo

,

Que inda á terra aonde eílao , fazem receo.

Aly o velho aftuto com cuidado

Do feo tira hum vidro mui pequeno

Por mágicos encantos fabricado

Aonde o Sol nunca doura o ceo fereno:

E daquelle ar cruel inficionado

Enchendo-o de mortal trifte veneno
O efconde no peito ; e já fe vinha

Se huma vifaô eftranha o naó detinha.

Porque voltando já pola outra parte

Quatro fúrias achou com que íe enlea

Que caftigao do mundo tanta parte,

Quanta o mar cerca ; e quanta o foi rodea

:

Por quem honra, valor, juizo , e arte

Se efcurece , fe perde, e ferecea.

Por quem anda a virtude em grande aperto

O mundo em confufaó , e em defconcerto.

Vio a inueja infame, e tragadora

Que os oííos pola pelle defcobria

A cor pálida, e verde, e por defora

Bichos que a roem, e cobras que comia:

Do veneno mortal que nella mora
A lingoa azul , e verde parecia

Com os olhos efquinados de ira cheos

Vigiando de continuo os bés alheos.

Logo
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Logo eílaua a cobiça
,
que auarenta

Ate da terra informe, que a\y auia

Com a boca aberta eílá ao ar que venta,

E com a cede hydropica o bebia

:

O peito era outro Euripo na tormenta,

O ventre hum monte eftranlio parecia ,

A vifta tam aguda , e tam ligeira

Que o Jince naò na tem de tal maneira.

No terceiro lugar mais efpaçofo

Porém naó deftes dous muito apartadas

Sobre hum trofeo mui alto, e fumptuoíb

Ignorância, e malicia , achou Tentadas

:

O rollo mui rifonho , e graciofo

Em feus geftos ayrofos confiadas

,

Ambas num cetro ás vezes fe pegauao,
Mas nunca as mãos, e os roílos apartaua6#

O' cartigos do mundo naó temidos

Tratados entre nós continuamente,

Pede, e guerra ciuil d'entre os nacidos

Ambiciofa fome , e defçontente

:

Se como perigofos conhecidos

FoíTeis da miferauel cega gente
Mais fugira de vós, mais vos temera,
QueTefiphon, que Aleílo, e que Megera*

Quedefejo? que intento? queefperança?
Que virtude, faber, ou fortaleza?

Que gofto? que intereífe ? que bonança?
Que titulo? que cargo ? ou que nobreza

?

Se defeja , fe efpera , nem fe alcança

,

Que naõ atalhe logo com preileza

Qualquer deíles imigos vencedores ?

Que nem nos ha, nem podem fer maiores;

P Arre-
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Arrependido o velho bem qulfera

Leuar deOd peçonha por mais fina,

Que a da peíle cJioía cjue e(colhera

Para o caftigo , e fim que determina;

Mas de efpaíro imagina, e confidera

Qiie elta íerá do reynò a mor rnyiia

,

E que o íim nao daria a tanta guerra

Quem foi principio delis cá na terra.

Torna a voltar , e os ares vem cortando

Naquella nuuem negra que o rodea

Se em diâmetro o Sol o fica olhando
Naquella região nada alomea;

Mas em quanto tam liure vai voando
Que do mar, nem da terra fe arrecea

Tornemos a Nunalures
,
que ha já muito

Para o cuilume íeu que nao faz fruíto.

lá com trezentas lanças que efcolhera

Deixa Euóra , cidade nobre antiga
;

Porque huma carta o Meílre lhe efcreuera

Por onde o chama,' e com razoes o obriga

O vaíTailo leal que nada efpera

E crê que na tardança amor periga

Parte a Lisboa , e chega á viíla delia

Encuberto dos muros de Palmella.

Tomou da villa a nobre fortaleza,

Que por Caílella eílaua aleuantada

,

E entrando neila a gente Portuguefa

Cobria a noite a terra defcuidada
;

Nao fe cfquece Nunalures com deftreza

De dar final ao Meílre da chegada

Por cubellos , e ameas logo manda
Fazer fogos que yiffem da outra banda.

O
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O Caftelhano Rey que nsó fabia

Os deíTenhos do noí^o Lufitano

Com os feus do campo olhaua , e prefumia

Que loíTe dos da villa algum engano
^

Que tudo ao parecer de longe ardia
,

E alguns grandes do campo Caftelhano

Scccorrer ao caftelhano bem quiíeraÓ

Se vindo a Aurora as nouas naó tiuerao.

Também de'Almada eftranha aquelle fogo

Sarmento 5 e Caftanhcda defcuidado,

E o valercfo Meftre entendeo logo

Que era o feu capitão já aly chegado;

E inda que o aluoioça aquelle jogo

Pola sgoa , e pola terra eiiá cercado

Que ir juntar-íe cem elle bem quifera

Como na íua carta lhe efcreuera.

Que vieííe apreíTado lhe dizia

Té Aldeã galega occultamente,

Donde com elle foííe em. companhia
As tranftaganas terras fazer gçnte:

Porque a tam larga guerra pretendia

Dar fím numa batalha breuem.enre,

E aprcuando o Pereira aquelle intento

Mais deprefia panio que o penfamento.
Paíla no caftcíJo hum.;> palia outro dia j

E as vagarofss noites fempre armado
Do mar as furdas praias defcorria

Ao hofpede eíperando o conuidado^
Qualquer fraco batel que o mar mouia
Lhe parece que he elle, ou feu recado
Nao ha dos feus com frio quem lhe aguarde.

Elle o naõ fente, e cada vez mais arde.

P ii Erá
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Era ido na lezaõ que o Sol paílaua

Do matador de Oriontc o cabo eílreito

Quando com brancas neiies prateaua

O ceo as caluas ferras fcm proucito:

Mas nunca o caualleiro dclarinaua

As greuas , cfpaldar, celada , e peito

Tcdas as noites vinha a ver a praia
,

Eíperando que b Meftrc á borda faya.

Vinda a manhã, tornniia-le a Palmella

Queixofo da tardança, e da ventura

Via do campo imigo a gente belJa
,

E a armada pollo mar iiure, e fegura

:

Ah com quantos cuidados fe dcfuella!

Qiie contas faz? que pinta ! queaffigura!

Anima-o quanto vé ; fó o acobarda

Em tantas coufas ver que o Meílre tarda.

Hum dia por canfar eíle cuidado

Sahio com os íeus á monte
,
que era vfança

Aonde hum porco feroz , e denodado
Proiiou do braço irofo a forte lança:

E por {"qt grande em modo defufado

E ter tam perto aqueila viíinhança
,

O mandou ao Sarmento de prefente
,

Que o moftra receber muy cortesmente.

O eícudeiro síluto , e snirrcfo

Que de Nuno o recado Jhe ofFerece

IJie diz que íeu íenhor quaíi inuejofo

Do que ouue de feus feitos , e conhece:

Eílá de o viíltar mui cobiçofo,

E que antes de três dias lhe parece

Que chegaria a Almada para vello.

Se fora o efperaílc do cafiello.

Aifto
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A ifto lhe nao refponde o capitão :

O prefente inoílrou quanto eíllmara,

E coíTi ham recado alegre, e cortdao

Efquecido já doutro qae mandara;

Refpoade: e manda logo ao Rey loao

O animal de eílranha viíla , e rara

Que foi de eípanto a todos na outra banda,

E de pouco labor a quem o manda.

Nuno lem mais licença determina

Fazer eíla vifita de mais perro,

E para o nouo alTalto que imagina

lá põem os Jeus em armas , e cm concerto

Ham dia antes da Aurora matutina

A noite deípedir , delia encuberto

De Palmela íe parte, e chega 5 quando

O Sol vai já aos roohtes matifando.

Ante os íeus grande efpaíío fe adianta

Por ver que Te apreílaua o nouo dia

Com tanto feruor vai , com fúria tanta

Que fe eiquece da armada companhia:
Eis quando a viila em armas fe ieuanta,

E a gente enuolta em bandos accudia

Por defender a entrada fe ajuntiViaô,

Porque de Nuno as gentes diuiíaraÒ.

Do cauallo íaltou deliro an imolo
Com húa lança nas máos groíla , e peíada
Commete húa barreira o valcroíò

Aonde mais copia vio de gente armada ;

(fiando com hum brauo impetu furiolo

Sobre elle vem com grita embaraçada
As pernas igualmente , e os braços mouem
Pedras, dardos, virotes, lanças chouem.^

Elle
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Elle qual brauo touro denodado

Que as garrqchas nao teme , e vai bramindo
Por onde o pouo vil, fraco, e turbado

A cada paíTo empeça , e vai fogindo
;

Furiofo fere de hum , e de outro lado

Dardos, fettas', e lanças defpedindo

De tal forte das forças fe aproueita

,

Que naó acha èiitre tafitos rua eílreita.

íá tem coníigo o forre caualleiro

Que o perigo maior mais bufca, e ama.
Três , cujo braço , forte , e verdadeiro

Nao he juílo que eíqueça á clara fama;
Gil Vaz Sarilho hc hum brauo guerreiro,

Vafco Pires Chacini outro fé chama,
E o primeiro que as pernas pôs mais rijas

Gil Rodrigues ie diz de Santaíijas.

Com eftes vai íèguindo o bom Pereira

Os que temem feu nome de tal forte

Que nenhum ha ouíado que já queira

A fúria exprimentar do braço forte
,

Trombetas fe ouuem. já , chega a bandeira

E indireitnndo todos para o forte

Toma outra rua, aly fe acende a guerm
lá fe reuolue o ar

, já treme a terra,

lá chega Nuno ás fraldas do caílello

Aonde os contrários tomao nouo alento j

Ou foíle o penfamento de piendello.

Ou lhes deíle a vergonha atreuimento:

Remetem rijamente â combatello

Quando com ira eftranha, e mouimento
Sem cautela, fem medo, e fem receo

Hum homem d*entre os teus faltou nom<
Leua
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Leua logo em chegando hum Csftelhuno

Numa efcunTa que trás groíTa e peíada,

Di áos que lhe tem rcíco o defengano
,

E faz nos que lhe fogem larga eftrada

;

Paredes, muros tinge em far.gueHiípano

Com huina fereza eílranha arrebatada

Golpes lira fem medo, e fem compaíFo

Que a nenhum dos que alcança fica efcaíro.

Moço de efporas era do Pereira

Efte forte , e Lopalures fe chamaua

,

Q^ae vendo a feu fenhor de tal maneira
2^ ioílrar-lhe deíejou quanto o a.mâua

:

Naó fae do arco a fera tam ligeira

Qjjal elie entre os imigo-> í"e lançaua

Eis que já a multidão que aly parara

As coílas vira , a rua defempara.

Entre eíles
,
que á mór fúria vaó fugindo

Se vê o Caíranheda em paíTo eílreito

Nao acerta hu:n jubaó que vai vefândo
Porque o tom.ou a noua inda no leito :

A vitoria Nuna lures vai feguindo

Nao contente do eftrago que tem feito

Quândo pela outra parte o pendão chega ,

E a gente foge já toruada , e cega.

Ao caílello fe acolhem neftá enuolta

As portas cerraó logo com mór preíTa,

Nenhum a defender-fc o roílo volta

Porque o imigo as ruas lhe atraueíTa

:

Hum por fugir mais leue a lança folta.

Outro ao muro de falto fe arremeíTa
Prefos fe acharão muitos na partida

Muitos feridos mal , muitos fem vida.

Ce-
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Ceuao-íe nos defpojos os íoldados

Metem a faço a villa liuremente

Qaaes vaõ de leues roupas carregados

C^aes de armaduras de aço rezuíente:

Quaes leiíaó os ginetes cobiçados,

E os defejos dos donos juntamente

,

Que o que a vida eícapou de tal perigo

Aflaz fez quando a fi Jeaou configo.

Recolhe Nuno os íeus fem grande dano
Somente alguns feridos da peleja

j

Poem-fe á vifta do campo Caílelhano

Porque o contrario Rey armado o veja

;

Aruorar lanças manda o Lufytano

Faz que a bandeira ao vento folta efteja

,

O Rey que o caio eílranho naô conhece

O Sarmento chamou que aly fe ofFerece,

Ou foíTe imaginar, que em tal lezao

Nuno Alares vir bufcailo nao podia

Ou lhe efquecelTe o termo cortelao

De efperar a vilita aquelle dia ;

Perdeo a defcjada occaliao

Que outrem mais deíejaua, e pretendia^

E porque logo as gentes conhecera

Pregantando-Ihe o Rcy, diíTe quem era#

Depois vendo-o ficar como aPiombrado

Dando-lhe a clle a culpa de tal feito

Nao fejais , diz, fenhor diíTo efpantado

(lu e a cap i ta es , nem Reys gua rdou refpeito.

:

E cada hora do dia aquelle oufado.

Menor que o coração que traz no peito

Viera a voíTas tendas fem receo

,

Se naõ ficara o mar poílo no meo.
Cri*
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Crecem niílo as razoes , crece a perfia

De que o forte Pereira goza a gloria
,

Que a Couna vem jantar aquelle dia ,•

E aos feus larga os deípojos da virorig:

Mas tornerr.os ao velho, que trazia

Para aquella obra a nós tam meritória

O venefico vidro tam guardado

,

Que ao arraial com elie era chegado.

No filencio da noite efcura , e cega

As tendas mais humildes vifitando

Do eftigio licor que a vida nega

Vai por occultas partes derramando:
De modo o ar corrompe aonde chega

Que erua , ou planta que toque eftá íecando,

E a terra aonde refpira efte ar corruto

Nega ás plantas a flor, nega-lhe o fruto.

Parte-fe em dando fim a aquelle intento

Para o lugar occulto aonde moraua

;

Nafce o dia, começa o fentimento

Da miferauel gente a que tocaua :

Aqui fae hum ferido, e macilento

De cujo alento aly outro eípiraua

,

Acolá outro cae , outro o íoccorre

:

Qjc íem poder valer-lhe a feus pés morre.
Paíía hum

,
paíTa outro dia , e vaõ paílando

Muitos em que cíle fogo mais fe atea

As três irmãs nao ceíTao de ir cortando
Cloro, e Lacheíis dura, Atropos fea:
O Kçy que nefte ellado miferando
Vê que aventura mais do que grangea

,

Leuanta o arrayal com preíTa eítranha

Crendo que o que aly falua, iíTo fó ganha.

AJy
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Aly deixa o Sarmento fepultado

Naô menos valerofo que arrogante

Do reyno de Galiza Adiantado

Na guerra, e para a paz muito importante:

O Velaico tam nobre como ou iado
Camareiro maior do Rey poílante,

De Santiago o Meftre iem refpeito

,

E outro que depois delie fora eleito.

AI7 dom Fernão dalures de Toledo

'

Marjchal de Calleila
,
que primeiro

Eíle titulo reue , e deixou cedo

,

De Touar Fernão Sanches bom guerreiro

:

Guarda maior dei Rey
,
que hum tempo ledo

Qoz^aa da vitoria
, que primeiro

Teue daquella armada, que ao graó Nuno
Fugira fobre as agoas de Neptuno.

E outros que aqui contar fora infmito

De íliague illuitre, e peito valerofo,

Que aquelle ar das cauemas de Coei to

Tam triílemente trouxe a fim forçoíò

:

E como fe tiuera algum prefcrito ,

E certo termo hum mal tam venenofo ,

Nenhum Português prefo, nem vencido,

Nem vefmho do campo foi ferido.

Manda pôr fogo o Rey naquelie aíTento,

E terra contra a morte mal fegura

Ardem quintas , e cafas de Sam Bento

Na mór força, e temor da noite efcura:

O fom vao das trombetas fere o vento

,

Tangem roucos tambores de mdftura,

Quáto a noite lie mais trifte , e mais cobarde

Mais fe ouue tudo , e tudo moílra que ard^.

Num
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Num quieto repouíò então durniia

Nuno em huma alta torre de Pcilmela
,

Quando o acorda gritando o que vigia

,

ÇhAQ ellá fazendo a quartos cintinela:

Dlyendo que a cidade em fogo ardia

Qiie hia grão chama, e grande eftròdo nella
^^' caoitao confufo do que ouuira

ma armas , cham.a os leu s, ardendo em ira,

/io o incêndio grande j e leuantado

Cuidou que era trciçaõ ao Meílre feita,

i aliar o mar intenta embaraçado
,

Se o perigo das horas nao refpeita

:

Tcda a noite paíTea fempre armado
Que imagina? que diz? que contas deita?

Té que a fermofa aurora alegra os montes
E Apolo vem dourando os Orizontes.

Com o dia appareceo feu claro engano ,

Sem oíFenfa Lisboa^ e íem receo

Aleuantâdo o campo Caftelhano

,

Mas de velas o mar ornado, e cheo:
E inda o Sol fobre as agoas de Oceano
Doura o cabello ás filhas dé Nereo
(>:.ando hum correo feu ao Meftre chega
•Que com faltar o imigo nao focega.

Manda pedir licença , e já Jhe peza
Nao ir tomar-lhe o pafTo diligente,

Por dar vingança á terra Portuguefa
E defengano á aquella armada gente;
Mas quer acharfe o Meíb-e neíla emprefa.
Se o nao atalha intento differente,

Manda , fem feu recado que nao parta,

O^ quanto peza a Nuno defta carta ?

Tar-
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Tardou o Ivleílre , o Kçy foi caminhando,

O capitão efoera, e derconíia

,

PaHkis, horas, momentos vai cortando,

Aonde o Meftre vira , e o Rey feria y

E ÍQm nunca ir em íl deíeaganando
Aquelle oufado intento que trazia

Polo eíloruo, e caufas que imagina

Ir bafcallo á cidade determina.

Com os feiís a todo o rifco cuftumados

Parte huma madrugada alegre , e branda

Toma bateis ligeiros , e elquipados

Para paílar do Tejo á outra banda :

E dentre aqiielles f^us fortes , ouíados

Qjs no batel coníigo meter manda
Hum eícudeiro alfaz prudente , e forte

Antes de entrar, lhe falia deíla forte.

Valerofo fenhor, cuja oufadia

Ia mais foro pagou ao yil receo ,

A cuja fombra, a cuja companhia,

A cujas obras mais que á lorte creo

:

Qjit 2L armada Caítelhana vos prendia

Sonhei de noite hum fonho efcuro , e feo >

Vejo que eis de paílar por junto a ella
,

Qjiçais que he iílo alguém que mo reuella.

Sufpendei fenhor hoje efta partida
,

Se eu confiado aíli pediruoa poíío

,

Que o perigo menor de vofla vida

Será o fim de todo o esforço nolTo :

Lembrar ifto o temor na6 me conuida ,

Nem refpeito menor , mais que o fer voíTo,

Nao faõ defejos vis , baixos , cobardes ,

Qie eu quero paliar fó íe vos ficardes.

Seguro
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Seguro o capitão lhe refpondeo

Bisonho o rofto, alegre, e iem mudança ,

ISiaó crfo infpiraçíõ ie nao c^o ceo

Kellc eílà minha vida , e confiança :

Pois a vos íó tal fonho coirmcueo

F'cai
,
que a vós fa7Ía eíla iembrança

,

>las eu per vcíTa parte n e enuercenho

Qiíc que n?6 teme es íxn es , terra jni íonho*

No batel falta, e manda liurem:ente

Ficar em terra a eí-e que o feguia

For mais que o jega erfimi naò noconfente,

E cile a íeguilo a nado arremetia:

Ka praia fica triíte, e defcontcnte

Vendo partir alegre a companhia

Fra o mar leite, os ventos nao fcfrauaó

Ao fem do remo as ondas íe calauaóé

PaíTa por entre a arm^ada de Caftella

E por nao parecer que hia efcondido

Depois de a feu fabor paHala, e vella

Manda tocar trombetas o atrcuido:

Eis que já fe reuolue a gente delia

Súbito íe ouue o náutico alarido,

Polas cubertas íáe gente infinita

,

E os remeiros dos barcos lhe dao grita.

Deixo o aluoroço grande, e alegria

Do fenhor que ante íi vê tal vaíTalio,

E a que o Pereira illuílre aly teria

De o ver, de lhe fallar, e de abraçallo:

As palauras de am^or, e cortelia.

Os termos cuftumados , que aqui callo

Kuno já a íeus intentos lugar pede
O Meílre lhe dilata, e lhe concede.

Mas



2^8 O Condestabre de PoBTvGALé
Mas Ília já marchando o Caftelhano

Para fora do reyno , e do perigo

,

Que he conielho fem falha , c fem engano
Fazer pontes de prata ao iílimigo:

Qije inda que recebeíTe perda , e danno
Podia fer aos noíTcs graõ cajligo

AfU deixou Nunalures fem feu gofto

Aqiielle firme oufado profupcfto.

Torna com os feus guerreiros esforçados

A fuftentar a fua antigua emprefa,

Defpedem-fe íaudofos, e aj^raçados

Os columnas da pátria Portugueíà:

Nos ligeiros bateis aparelhados

Entra o famofo exemplo de firmeza

,

E <]uando o Sol as ondas douro eímalta.

De Mon tij os na praia em terra íâlta.

Por Palmela paíTou aonde já rinha

O caílello com guarda, e- com recado

Palia a iioitc em Setuual, c caminha
Para Euora feu poílo cuítumado

:

A recebello o pouo todo vinha

Com. alegria eílranha aluoraçado

Nos roílos , liíigoas, e anim.os fe entendâfiji

Viua o bom capitão, que nos defende.

Aly eíleue alegre, e ííUisfeito

De ver nos naíuraes tanta amiíade

Seu defejo ao pouo todo aceito,

¥j armado a defender a liberdade:

Mas como nao defcanfa o brauo peito

Sem obrar de contino efta vontade,

lá vai contra Portel villa arrogante

Para a Fronteira então muito importante*

O
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O esforçado Soiifa a defendia

Fernão Go^nçaiues próprio fenhor delia.

Com muita gente illuílre , e de valia

Dos rnaís nobres guerreiros de Caftella:

Outro Mcílre dom Pedro , e dom Garcia

Que em oífender aos noílos íe defuella,

Tanto Nuno fe canfa, e iirsgina

Que entrar hum dia a villa determina.

For dous apaixonados moradores

Hua porta dos rruros lhe foi dnda

Fntiaó fubitam.enre es vencedores

Ruma manham quieta, e deícuidada

Defpicos vao fogirdo os defer fores

Que a Villa dtixaÔ já defampsrada
Aceolhem.-fe com gritos ao caOello,

Mas o Pereira ordena combatei lo.

Por concerto lho entreea o forte Soufa

,

lurando os bons de Nuno juntamente,

De naó leuar dalj nenhuma ccuía

Deixando os ir com -tudo liuremente:

Nuno que em tais matérias naó rcpcufa

De tudo o reftitue em continente

Poemi-nos em faluo , e toma a fortaleza

E entrega-a logo á gente Portuguefa.

Teue nouas que em Eluas leuantauaó
Bandos feguindo a parte de Caftella,

A ella chega
, e fabe os que culpauaõ

,

E mandando-os ao Meftre , os tirou delia:

Vio dos feus entre as armas que leuauaó
Ou foíTe com defcuido , ou com cauteila

Huma eípada , e huma cota de valia

(iic o bom Fernão Pereira aJy trazia.

Vol.
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Voltou-lhe irofo o roílo , porque entende

Qiie a trouxe de Portel delle efcondida,

E com palauras afperas reprende

Qiiebrantar-lhe a palaura prometida :

O irmao com o íiíencio íe defende

Do bello rofto a cor quaíi perdida
;

O' eílranha nobreza , ó claro eíFèito

De hum forte capitão , de hum nobre peito.

Tanto íente eíla afronta o caualeiro

Qiie nao muda já mais delia o íentido

De hum irmaó tam leal y tam verdadeiro

Tello por cobiçofo , e fementido :

Também peza a Nunalures de ligeiro,

Pola meíma razaÓ, tello offendido

Muda as razoens , e ás queixas muda o podo
Por ver ao charo irmao mudado o rofto.

Ah intereíTe vil baxo inimigo.

Que em vao contra a virtude te engrandeces

Quão certo he na vergonha o teu caftigo l

Quando o rofto defcobres, e appareces

;

A vida, a honra, o fer pões em perigo.

Nem dás vida , nem fer, por mais que creces,

E fe fuftentas , fartas , e das vidas

Digaõ de teus louuores CraíTo, e Midas*

CAN-
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CANTO XL

Vdt dom Nuno Alnres febre Filla-^içofa , mo^

uÚo de alguns recados qtie dos moradores teue :

Na entrada da porta morre o '-calerófo Fernão Pe-

reira : Conta-fe o eftranho fentimento de fai ir-

mão: Finge-fe hum fonho que teue tm^illade
Borba , em o qual fe lhe mofira fua alta defcen*

dencia : Enterra o corpo morto em Fflremos :

Manda liurar a Aluaro Coutado
,
que íeuaÕpre-

fo ao campo dei Rey de Cajidla : Fai "vijitar

ao Mejire,

COM o felice fuccefTo
,
que a ventura

Nas obras de Nunalures prometia

lá a Portuguefa gente fe aíTegura

Pifando a fugeiçao, que antes temia;

Qualquer caílello, ou villa
, já procura

Valerfe de feu braço, e oufadia

lá de Villa viçofa antigua , e nobre,
Eíle delejo a terra lhe defcobre.

Mandao-lhe aiiifo alguns íecrctamxcnte

Que fe com os feus a ella foíTe armado
Lhe dariaô a entrada facilm.ente

Para a villa , e caílello fer tomado.
Aonde eílá de Caílella a melhor gente,
Com o Alcaide ao Meílre rebelado

,

Nuno logo á conquiíla fe oíFerece

,

Que a menores ofíertas obedece.

a Be
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De Eluas fae com os feiís na dianteira

Para o que a Teus deíejos tanto importa;

Mas quebra incauto a aíle da bandeira

O Alter ez atraueílando a porta:

Vendo hum agouro aly defta maneira

,

Defconfiada a gente , e quafi morta

Voltai íenhor/ihediz, que hefer prudente.

Pois vos âuifa o ceo tam claramente.

Mas elle que os agouros tinha em nada

( Qual Cláudio que o das aues naó curou

Que em lhe contradizendo outra jornada

Entre as agoas do Tibre as íepultou

,

Alcançando a vittorla defejada

Que contra os feus prefagios procurou)

A bandeira noutra aíle pregar manda,
E aos íeus esforça, e diz neíla' demanda.

Como ? alli receais fem fundamento

Companheiros leais eíta partida ?

Quereis que nos eílorue o vencimento

Huma coufa incapaz de fer temida?

No que foi fó do Alferez defatento

Confifte por ventura a noíTa vida ?

Sabei ( íe inda ignorais efte fegredo)

Qiie he autor dos agouros fempre o medo.

Pois como pode ler que em vos fe veja

( Se vencido nao for ) efte inimigo

,

E quem naó teme os rifcos da peleja

De fombras vãs , naõ teme o vaó perigo

:

Todos confeiitem já no que deíeja,

Mais dos com que partio leua coníigo

,

No Arrehal defcanfa a noite fria

,

E parte antes que o Sol lhes moftre o dia.

Nao
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Nao ha rumor que entre elles fe aleuante ,

Que o filencio lhes era encomendado;

Mas a ligeira fama que diante

Com efta noua á villa tem chegado:

Faz que com preuençao muito importante

Efteja o inimigo acautellado
,

A porta aberta , a terra pofta a ponto

;

E os Toldados que ha nella faó íem conto.

Fernão Pereira a todos fe adianta

Com Aluaro Coutado o bom guerreiro

Que como aos dous nenhum perigo efpanta

Cada hum naquelle entende fer primeiro:

O rayo naó deceo com fúria tanta

Como o mancebo oufado vai ligeiro

A prouar com os contrários a ventura

E bufcar entre as lanças fepultui:a.

Tem huma porta a villa nobre, e bella

Com hum eftreito vaô antes da entrada

De abobeda mui forte , e feita nclia

Huma aberta enganoía , atreiçoada,

Aonde a guerreira gente de Caftella

Tem para a defender, fempre encerrada
Pedra , e mais moniç6es com que a loccorre

E o nome inda hoje tem porta da torre.

AI7 aonde era a parte prometida
Os noíTos chegaô já com grande preíTa,

E vendo a porta aberta , e defendida
Fernão Pereira a ella fe arremeíTa
A nenhum dos que encontra deixa vida
O reboliço , e grita já naó ceílk

Setas, dardos, e pedras, e alaridos

Vaô atroando as almas, e os ouuidos.
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É a rraueíínndo o vao daquella entrada

A Cijfta ao que arinado lha defende.

Dando tam feros golpes cora a efpada

Qiieo que fugir nao íiabe, fe arrepende:

De íobre a falfa porta huma pefada

Pedra , com grande fúria os ares fende

Dâ no mancebo , o elmo de aço parte

Cae fem vida aquelle ouíado Marte.

Com fangue os roxos beiços fe cerrauaÔ

Inda inuocíndo o íilho de Maria

Coi^^ (^^ eíp ritos vitaes que fe apartauao

Na terra os fortes braços eftendia:

Aos imigos Toldados, que o olhauaa

A dor, receo, e efpanto commouia
;

Metem na villa o corpo íanguinofo

,

Qiic outro nao tinha Efpanha tao fermoíb.

Bem janto a elle efpira hum efcudciro

Seu
,
que íeguindo-o foi forte atreuido

Mas Aluaro Coutado que ligeiro

Fogio da pedra entraua alTaz ferido;

E faltando-lhe o forte companheiro

Que pelejando aílas iicou rendido

lá chega Nuno ; a gente a porta cerra

Que de ira acende o ar, e come a terra.

Sabe do charo irmão tam trifte noua.

Só fe arremefla ás portas deindinado,

Mas a gente magnânima lho eftroua.

Que o tem dos fortes braços fubjugado

:

Nao lia razão que o vença , nem que o moua,
(^e.o tem a ira, e dor defatinado,

Porém be já forçada a paciência,

Que nao vai contra as portas refiftencia

,

Delias
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Delias fe aparta iiofo , e defcontcntc

Com o roíto baxo , os olhos inclinados

Os íeus chorando todos triílemente

,

E o pendão arraftiando os verdes prados:

Nenliiim fe ouae fallar , nada fe íente

Senaó rofpiros triiles magoados

E:n Borba aquella noite íè ^tpoLifenta

,

E aiy nouo cuidado o atormenta.

Nao perde hum fó momento do fentiáo

O peccado do irmaó, que commetéra
Qiiando contra o contrato prometido

De dom Garcia as armas eícop-dôra :

Crendo que por perjuro , e fementido

Tam afpero caíligo o ceo llie dera

Canfou-lhe tanto a dor a fantaíia

Que fobre o leito armado íe durmia.

lá alta noite á hora m.ais fcrena

Dormindo ouue hua voz doce , e fuaue

O forte Keroe (diz) iuípende a pena
Deífe cuidado vaó

,
pefado , e graue

;

Que quem do ceo na terra tudo ordena,
E fó de feus fegredos guarda a chaue
Quanto o juizo humano nao comprcnde"
Té guarda, te engrandece, e te defende*

Nillo huma claridade mai? fermofa
Qae a do Sol

, poios olhos lhe paííaua
;

E huma terra contente, c; graciofa
Via na cafa eí^reita aonde poufaua:
Chea de fontes , de amores viçoía
Em cujo meo hum alto templo" eilaua:
De rnarmore luzente, e jafpe duro
Guarnecido e laurado d<í ouro puro.

Sobre
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Sobre columnas-mil ao ceo fubia

De eftranha obra, de eftranha architedlura

,

O cume entre as eftrellas fe efcondia

,

Que a vifta naó chegaua a tanta altura
j

O aíTento na terra íe eftendia

Onde obra naó fizera ó tam fegura

Meleagenes, Sugilas, Hermodoro
Ctefifon 5 Zenodoto, Apolodoro.

Hum efpriro luzente , e criílalino

Dando-lhe a maó , do leito o aleuanta

,

E para o alto tempJo peregrino

Guiando hum pouco efpaiTo íe adianta:

Abre Ima porta eílranlia de aço fino

,

Que outra naò fez Epeo de arte tanta

A híía íalla o leua iliuílre, e bella

,

Que nunca Nero a teue como aquella.

Encima do portal tinha entalhada

A Fama
,
juílo premio das grandezas

Sobre hum cfcudo de armas leuantada

Com hua cruz entre as quinas Portuguefas:

A fala alegremente alumiada

Com çftrellas do Sol continuo accfas,

As paredes em quadros de pinturas

Com diuerfos retratos , e figuras.

Aly tomando a Nuno a maó direita

O varão mais que humano , lhe dizia

,

De quem tanto hoje a terra fe aproueita

Quanto para outra idade o ceo confia j

Eíta triileza vam agora engeita

Que efperando te eilá noua alegria

Que a tai nome famofo o ceo propicio

Hoje a pedra lançou neíle edifício.

• Na6
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Na6 foi a com que a gente Caftelhana

Deu ao famofo irmaó morral ferida

,

Cuja inuejada morte defengana

A quem lem gloria eílima muito a vida

:

Foi o íangue da eílirpe mais que humana
;

De Deos para altas obras efcolhida

Derramada nos muros que aleuanta

A teu immortal nome , a fama fanta.

Aqui fera eterno o claro aílenro

De teus ^m poderofos defcendentes y

Cujo aliceííe, e cujo fundamento

Neíte irmaó começou que agora íentes

:

Alegra-te, e deílerra o fenrimento

Abre os olhos , tégora defcontentes

Verás varões , e heroas íbberanos
,

Que hao de ver os futuros Lufytanos.

Nuno com gofto igual, e ligeireza

Ko que fallaua , a vifta aílegurou

Que com aquella luz contino aceza

Marauiihas nao viftas lhe moílrou

:

Todas com tanta graça, e tal viueza,

Que a natureza da arte fe efpanrou

,

E no painel primeiro que apparece

A filha Beatriz na6 defconhece.

O bello rofto aly mais venerando.
No qual huma luz grande fe acendia
Voltaua aocharo efpofo, doce , e brando.
Que alegremente a mao lhe oíFcrecia

:

Hum trofeo immortal eftao pifando
Que os leuantaua a ambos ; e os fubia

;

E o efprito que a Nuno aly guiara

Deita forte as pinturas lhe declara.

Efta
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Efta que ves ó forte Luíytano

He aquelle alto ramo que efcolheo

De tua ílirpe o braço foberano

,

Donde colheííe íiores todo o ceo

:

Efte efpoío que tem altiuo , e vfano

,

No que em teu nome , e obras mereceo

,

Filho he do Rey
, que agora te aíFeiçoa

,

A quem cedo darás cetro , e coroa,

Efte terá de ti famoía herança

Que com o real fangue ennobreciíka

Vencerá tempos , fados , e mudança
E a teu nome dará perpetua vida

:

Será Duque primeiro de Bargança

Terra a teus defcendentes efcolhida,

Será forte, magnânimo, e ditofo

Verdadeiro , catholico , e famofo.

Delia , e defte varão ditofo , e claro

Ha de nacer a gente mais que humana'^

Que o alto ceo promete para amparo
Da antigua , e nobre terra 'Lufytana:

Logo o ves com esforço grande , e raro

Pelejar contra a gente Mauritana

De quem o pai com jufta , e lanta guerra

De luliao entregue , cobra a terra.

Também ncfte painel que eftá diante

O ves em ciuis guerras occupado

Contra o incauto irmão , mi fero Infante

Dos feiís indoutamente aconfelhado

:

Qae ao Rey íbbrinho , e genro tampoíTaníe

Nega o refpeito , e foro cuílumado.

O mórretrifte, ócafo duro, e feo

O memoria de Cefar* e Pompeio.
• lá
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lá nefte tempo tem por companheira

Confiança de Noronha illuílre, e bella

Do Conde de Gijon filha priír.eira

Neta do Rey Henrique de Caílella

:

E do Rey Português
,
que a derradeira

Por herdeira deixou do reyno, e delia

A quem por meo occulto a íòrtc priua

Nao lhe fendo no alheo reyno efquiua.

Deíle primeiro Duque Aifonlb , aonde

Teu fangue irá íobindo íem detença,

O valerofo filho nao fe eíconde,

Qiie ao pai nao fez no nome diíFcrença :

Elle fendo por ti famofo Conde
Affonfo o Rey Marques faz de Valença
Titulo que em grandeza acrecentára

Se a parca antes de herdar nao no ntalhdra.

Atenta aqui verás que em terra eftranha

Dá de feu graó valor proua eftremada

Leuando a Federico de Alemanha
A ditoía coníorte , e defejada :

Com deuota affeiçaó que o acompanha
Peregrinando a terra mais fagrada

Corre outras regiões, climas, e aíTentos,

Até tornar aos pátrios apofentos.

Funda o cafleilo iiluílre , e leuantado
Que do de Magdalena nao fe efquece,
Fortifica os lugares com cuidado

,

Que já por feus na pátria reconhece :

Faz de Ourem, alta o templo celebrado
Que com defpojos fantos enriquece
Té que com os feus, da vida tranfitoria

A todos deixará queixa, e memoria.
Que
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Que antes que o Duque perca a luz do dia

,

lá gozara do filho a fepultura
,

Que bem viuer na terra merecia

Quaato o mundo durar , e a fama dura :

De huma illuílre dona , e de valia

( Que hum mao fucceííb faz de forte efcura)

Outro A.ííbnfo auerá muy generofo
,

Que o nome a Portugal faz mais fermoío.

Ves delle a clara ellirpe fe derrama
Que aqui vai nefte quadro retratada

;

Do Vimiofo a cala , cuja fama
He grão tempo dos fados inuejada,

A que-n Minerua , e Marte tanto ama.
Que ella o efcudo \\\q dá , elle a efpada

,

Mas no que o mundo tem , bufca , erefpeira

Nao lhe dará a ventura a mao direita.

Olha verás Fernando, que a herança

Terá do pai , e irmão
, que nelle goza

Duque fegundo a cafa de Bragança

,

E primeiro Marques Villa viçofa -,

Cuja alta geração, cuja lembrança
Inda a pezar da inueja vigurofa

,

j

Entre varias nações , e varias gentes

,

Eternos fará fer feus deícendentes.

Ves que na tenra idade florecente

De Arrayolos por ti tendo o Condado,
Cae no valo, a braços juntamente,

Com Q valero Mouro fubjugado :

Eftando defenfor na Lia ardente ,

E fronteiro de Ceita celebrado

Aonde fja memoria em largos annos

Guardarão fenapre os muros Tingitanos.

Eíla
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Efta he a efpofa illuftre, qufinto bella

Dos Caftros honra , e luz , dona loanna
,

C^ue rayos deitará de clara eftrella

,

Com ouc engrandece a terra Lufirana

:

Mas hum Fernando altiuo nace delia

Que ao mais íeguro eílado defengana

,

Com mudanças do tempo , e da ventura

,

Nos quaes naô pode auer couía fegura.

Elle Duque terceiro dom Fernando

Mais magnânimo, e forte
,
que ditofo:

Por quem triíle a conforte eílá chorando,

E o Rey, ou enganado, ou iòfpeitoíò

:

Virá a pôr nefte eílado miferando

O Reyno em varias partes duuidofo

,

Qiie quando íòpra o vento duro imigo

O mais alto lugar he mor perigo.

Fere primeiro o rayo furiofo

Os leuantados montes, que a planura,

E quando o mar cruel tempeíluofo

Menos o maior peixe íe aflegura :

Perde o Duque tam claro , c generofo

Em hum momento ávida, e a ventura

Porque o mao proceder, e peito alJieo

Traz ao Rey em perigos , e em receo.

Eíla a que volta o rofto tantas vezes

Sendo de Guimarães Duque eftimado

Dona Lianor illuftre he de Meneies,
Filha de Pedro o Conde celebrado :

E eíloutra que chorando largos meies
Tem na corrente o Lena acrecentado
He Ifabel do próprio Rey cunhada
Que viuua a deixou defemparada.

Efte
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Eíle he o valeroíò , e forte irmão

Marques de Monte mor, que o peito altiuo

Moílrara com valor , e opiaiao

Se lhe naó fora o fado , e teinpo ef^uiuo :

E fem deixar na terra geração

,

Mas o feu nome íó inteiro e viuo

O efpriío foltará na terra alhea

,

Porque da pátria própria íe arrecea,

Ves dom Atíonlb iiluftre
, que primeiro

Conde fera de Faraó conhecido

Deíle Fernando irmão, mui verdade-ro

Magnânimo, exceliente, e mais valido:

Efta que o faz do Conde Sancho herdeiro

Efcolhendo-o ni terra por marido
,

He Mearia CondeíTa , illuftre , e bella

Dos Noronhas reais famofa eilrelia.

De Odemira , coin o feu cobra o Condado
Dando a tal nome aíFi mor efperança v

E enche de flores todo o reyno amado
Elle ramo da cafa de Bragança;

Por hum fe:ío e por outro derramado

Quanto a v.rta côprende , e quanto alcança,

Qiie vao com nome, e gloria fullentando

Dous Sanchos , hú Francifco , e hú Fernando.

Dona Guiomar de Caftro eíla fe chama,

Qje na terra aonde e'lá fica ellrangeira ,

Que por belleza ilíullre, fangue, e fama

Foi do Infante Fortuna companheira

,

Dona Mecia eítoutra, illuílre dama
Nao menos gloriofa que a primeira,

Medina Celi alcança por Dúqueza,

Exemplo de valor, langue, e nobreza.

Eftes
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Eftes varões que vcs claros luílrofos,
^

Que cadahú tem feii noir.e em ouno eícrito,

Sao Condes, Biípcs, e horres vaieroíos

De virtude, faber, braço , e de efprito,

Cujos feitos tam claros , tam famoios

Queterte ?cui contar fora infinito;

Mas outro irmaó verás deíloutra parte.

Honra de Astrea, e gloria do Dcos Marte.

Ves aqui eílá com a vaia ^cuernando

Com coração igual , com rcílo inteiro

Ouc he do primeiro Duque dcm Fernando

Dom Aluaio também íilho terceiro:

ro qual eftá Tentúgal cfperando

Pira alta géraçaô Conde primeiro ,

Cuja illuílre progenia altiua , e bella

Pcrtug.il goza, e honrará a CaPelia.

Eíle he o filho amado dom Rodrigo

De Ferreira Marques claro , e famofo.

Dom lorge o charo irmaó leuaconfigo,

Qac de Gelues feri Conde anim.oío

:

Mas olha as irmãs claras
,
que eu me obrigo

Qie teu fangue auerás por venturofo

Dona Ifabel de Caílro naó te efcueça , •

Que he de Benalcacar a Condeíla.

Vcs delia atoda Heípanhá enrriquecendo

Com o fruito deíle ratr.o fiorccente

Como os Duques de Bejar vem nacendo ,

Também os Duques de Alua , e outra gente:

Toda efta terra eftranha que eftás vendo
O fruto occupará d cila femente.

Dona Beatriz elloutra he de Vilhana
Honra da pátria terra Lufytana.

Ves
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Ves de Coimbra Duque o claro eípofo

Filho (Io Rey íegundo dom loaô,
De Santiago, e Auis Meílre famofo,
Que a forte efpáda tem na deftra maó:
De cujo fangue illuílre, e génerofo
Terá principio a illuílre geração
Daquelle exemplo raro, e verdadeiro
De honra, langue, e valor Duque d'Aueira

Ves que de Aluaro nace outra Maria,
Condeíía á Portalegre defejada

,

Qiie tem da illuílre gente clara, e pia^
Dos Syluas Lufytania fameada;
Com loaó Conde illuílre, e de valia
Eíla dama que ves fera cafada,
E delles nacerao com mil louuores
Venturoíbs , e illuílres íucceílores.

Ves Beatris tam clara e tam fermoía
Do primeiro Fernando filha amada

,

Qiie com o Marques primeiro da famofa
Nobre villa Real ferácafada;
Cuja progénie illuílre, e venturofa
Será por largos annos dilatada

,

Enchendo a terra alhea , e largos mares
De varões entre os homens íingulares.

Eíles que armados vao deiloutra parte
Gloria da noíía antigua Lufitana,

Honra de Apolo , inueja do deos Marte,
E flagelos da infinita Mauritânia

;

Qiie hao de extinguir no mundo tanta parte

Da Mahometica, immunda, e vil cizânia,

Sad tais
, que fua fama eu afrontara

Se tam depreíla aqui delles contara.

Olha
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Olha as irmãs de trajo diííerente

Dona Guiomar fe chama efta primeira

CondeíTa de Loulé clara excellente

De Henrique deíejada companheira:

Dama, efpofa , viuua em continente

He Catherina eftoutra derradeira

A quem a morte aborrecida, e calua

O íeu Conde tirou de Maria lua.

Verás outro painel que eílâ medrando
De armas negras veftldo hum caualleira»

Que he do terceiro Duque domi Fernando ,

E de líabel, dom Gemes claro herdeiro j

Com o tio Rey á parte eftá fallando

Que lhe entrega os eíbdos por inteiro

De que o priua outro Rey que injuílamente

Executaua a ira no innocente.

Cá aonde o ves com os JMouros na peleja

Com magnânimo esforço , e braço ouíado

Aruora eíte pendão da fanta Igreja

No Barbarico muro naó domado:
Toma a forte Azamor, que aíTi defeja

O Português império dilatado,

Qiie fique o Rey , e Ceo mais fatisfeito

De feu famofo braço , e de feu peito.

EfU a quem dá a maô , e tira a vida

Por huma temerária vam fofpeita,

( Que em tam altos fugeitos concebida
De razão , nem de modo fe aproueita )
He Lianor, que a forte fementida
Põem neíia condição mifera eftreita ,

Filha do Duque illuftre, e verdadeiro
Que a Medina Sidónia he terceiro.
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A fegunda que ves logo hc loaiina

Do tronco dos Mendoças ramo nobre,
Qvic enche de fruto a cerra Luíitana

Como todo eíle quadro te deícobre:

Mas acabando cíloutro donde mana
A geração que aqui naó fe te encobre

Olha outro filho illuílre de Fernando
Que vai teu Tangue, e nomeacrecentando*

O claro dom Dinis de Lemos Conde
A quem o íobrinho, a filha faz Duqucza
Cuja bella progenia nao fe efconde

Da Cailelhana terra , e Portuguefa

:

O filho dom Fernando he elte aonde
Condes de Andrada apurao a nobreza

,

Dom Afrbnfo he eíloutro
,
que tens viíla

Comendador maior da cruz de Chrifto.

Deíle ves a conforte defejada

Neta de Pedro o bom Marques primeiro ^

Do claro dom Diogo filha amada
De quem o mefmo AfFonfo fica herdeiro:

Tecendo a geração tam venerada

Que abonará feu nome verdadeiro

Com os varões que o ceo já lhe aparelha , i'

A que afiinala â cruz branca , e yermelha.i

Ves de Dinis a filha generofa

,

(lue a Saboya efpantou , dona Mecia
Condefilli de Salon, bella, e fermofa^

Que ver a pátria cá nao merecia

:

Olha Lianor naó menos venturofa

,

Nem menos grande em partes , e em valiaf

CondeíTa defejada , illuftre, e belía
,

Que a nao tem Ribadauia tal como ella».

Ves
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Ves a Antónia também difcreta , e bella

Filha que de Dinis te eílou moftrando,

A quem forte fatal , benina eftrella

Deu ao Coutinho illuftre dom Fernando:

Marichal venturofo, que com ella

Irá feu nome, e eftado aleuantando,

E com os defcendentes defta dama
Crecerá feu louuor na voz da fama.

Mas volta os olhos cá com a efperança

Defte vindouro feculo, e ditofo

Verás Duque a Barcellos , e a Barganja

Theodofio tam claro , e tam fam.ofo

Cujo nome immortal , cuja lembrança

NaÓ poderá vencer tempo inuejoío

Honra do reyno amado, que o defcja,

E dos eftranhos Príncipes inueja.

Eíte herdeiro de Gemes tam valido

Com tantas excellencias eftremado

No reyno em fanta paz enriquecido >

Mais acreccntara feu grande eftado:

Faz-fe por todo o m.undo conhecido

,

E ao ceo mais aceito , e mais amado
Na cafa, e na. capeJla , illuftra , e rica

Reforma, iUurtra , funda, e edifica.

Efta dama primeira a que ofterece

A generofa roaó como eftá vendo,
He ííabella illuftre, que mtrece
Mais do que lhe eftá a forte prometendo^
Filha de dom Dinis fe nao te efquece

O que delle^te fui moftrando e lendo
Eftoutra he Beatris clara , e altiua

A ^uem do Duque amado a morte priua.
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Cá verás líabcl ditoía líFante,

Q.ie do ceo tem, na teria tanta parte,

Com o alto eípofo-fcu que tem diante

O valeroíò íitante doin Duarte;

Tao aiTsado do Reyno ^ como amante,
Que tucio juftamente o Ceo reparte,

Cuja morte cuílofa aos Lufytanos

A pátria chorará muy largos anncs»

Verás Gemes , Fulgencio , Conftantino

Filhos também de Gemes Duque oufado,

Cada hum por varias obras perigrino
,

E o terceiro tam alto , e celebrado.

Palia no húmido reyno Neptunino

E no que tem aos noíTos íiibjúgado

Tanto com fanto zelo fe engrandece

Que Ídolos pifa , e ouro defconhece.

Eíle he Theotonio aquelle efpelho claro

De virtude, nobreza, e de prudência,

Cuja religião , e exemplo raro

Fez da alta dinidade penitencia,

Das nacoes eftrangeiras doce amparo.
Da noíTa natural noua excellencia

De Euorá Arcebifpo , e dino juntamente

Da Cadeira de Pedro penitente.

Attenta eíle painel, c olha á íoana

Que ves do eípofo íeu contente , e leda,

Será Marqueza de Elche foberana

,

E nace delia o Duque de Maqueda,
E Eugenia que na terra Lufytana

Terá da forte a roda firme, e queda

Do famofo Franciíco companheira

Coade, e Marques famofo de Ferreira.

Eis
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Eis de outro trajo aqui ves a Maria

E também a Vicencia clara, e pura
,

Que com a deuaçaó humilde, e pia

Daõ luz, e refplandor deíía claufura;

Mas deixando o qi^ aqui dizer podia

Para chegar ao fim defta pintura

,

A Thcodoíio vam.os aonde eipera

Lufitania ditofa primauera.

Eíle he Thcoaoíio vnico herdeiro

O Duque claro , e pio dom loao,

Príncipe fiel , firme , e verdadeiro

,

Deíprezador de inueja, e de ambição.
Em verdade , e juíliça fempre inteiro^

Obíervante , catholico , e ChriftaÔ,

Prudente, liberal, juflo ,. esforçado

Só de imprudentes peitos pouco amado»
Eíla que ves de tanta gloria dina

,

Que a maó dando-lhe eftá com graça , é arte^

He a alta , e génerofa Carherina

Filha do claro líFante dom Duarte;
A cuja géraçaó quafi diuina

Inuejárao o Sol , Diana, e Marte

3

Cujo juizo , e íer mais peregrino
Louuor fera do fexo femenino.
- Ves defte Thecdofio valerofo
Nacer e de Beatris clara Duqueza

,

Izabel nouo exemplo generoío
De virtude, brandura , e de nobreza^
Aqui ves o Marques feu doce efpofo
Da antiga', e alta ftirpe Portugueza,
Mas volta a ver a excelfa geração
Da filha de Duarte e de loaõ.

R u Del-
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Delles por bem mayor daquella idade

Nace outio Thecdofio defejado^

Que hum nouo foi íerá de lealdade

Na confuíaõ do Reyfto perturbado

Em esforço, valor, honra, e verdade

Fará crecer feu nome, f^ima , eílado

Com eterno louuor íòbre as eftrellas

Ajudado da graça, e fauor delias.

Ves que na tenra idade de dez annos

Vai cõ hum bello efquadraô de géte armada
Com o animofo Rey dos l.uíjtanos

Qne o real cetro deixa polia efpadaj

Aruorando nos campos Africanos

A bandeira dos fados venerada

,

Que por fegredo , e ordem naó fabida

'

Depois de vencedora foi vencida.

Ves que com o tenro braço as armas guia

Aqui 5 Icguindo ao Key no fero aííalto,

Que de ieu braço lo tudo confia
,

Do num*ero dos feus fendo taó falto*,

Mas Deos que occultamente moue e guia ,

Os fucceíTos humanos de mais alto

Lhe dará nefta hora o deíengano^

E que chorar ao Reyno Lulytano.

lá em fangue e furor enuolta a guerra.

Contra Lufo a vitoria fe publica

De mortos, e feridos, fe enche a terra

Do fangue, e dos defpojos farta e rica,

O Rey entre as batalhas moue e cerra.

No real coche o tenro Duque fica

,

Mas depois noutro o muda o vario fado

lá dos yaílallos feus dclcmparado.
Vci
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Ves de Alarabes cá guerreiro bando,

Qiie o Duque em humas andas tem ferido

Os imigos alfanjes apartando

Que cada qual procura o feu partido :

Sobre a preAi os ingratos pelejando,

Tem o Duque magnânimo atreuido

De quem os fados daó certa efperança

,

Qiie viuo ha de ficar para á vingança.

CeíTa o rigor do bárbaro infolente.

Aqui em fendo a preza conhecida,

Pcílrada fe lhe ofreíce a Moura gente,

De terlhe feito offenfa arrependida:

Banhado em fangue o príncipe excelente.

Aos íeus procura em vaó faluar a vida

,

Que huns ficaõ já catiuos , e apartados:

E outros no turuo Luco fepujtados.

O graó Rcy perde a vida , e a ventura

,

^ E o nome Português
, que honrar pretende.

Ficando aos feus a fua morte efcura

,

Q^jc parece que a Parca fe arrepende:

Todo o mundo terá por íepultura.

Que Mauritânia fò naô no comprehende,
E aílim na opinião do vulgo errado.
Andara viuo depois de enterrado.

Verás como na pátria defcjada
No foberano eftado já fuccedc ,

E á confufa gente, e perturbada
As armas, e as vás lagrimas lhe impede,
Ves Lufitania trifte , e magoada
De males

, que hum trás outro lhe fuccedc

,

Feita em preza das gentes de Inglaterra

Oprimida com roubos , fomes ,
guerra.

Ves
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Ves já contra elia o mar que íenhorea'

De inimigos nauios pouoado
,

E a cidade de VliíTes que recea

O contrario poíTante , e défníandado

;

Vcs o princlpe 'Alberto que na alhea

Terra o goacrno tem , rnando , e cuidado

,

Põem todo o reyno em armas , e em defenía

,

Mas nao ha tal poder que o temor vença.

Pocm cerco á graó Lisboa o atreuido

Ingres, com gente illuftre, e valerofa,

Defmayar ves ao povo tam temido.

Em huma occafiaô tam duuidofa
,

Tudo já juiga o vuigo por perdido,

Que huma gente rendida , outra queixofa ^

Como fenhoreâda da ventura.

Em nenhuma eíjpeninça fe aíTegura.

Mas neílà conraíao que ao longe vejo.

Verás decer ao Duque generoíb
,

Suas gentes configuo e íeu delejo,.

Que he mais que as meímas gentes poderoío

,

Com cinco mil dos íeus padando o Tejo
Deíperta , e arma o pouo receofo,

Que vendo ò' bei lo Frincipc a quemamá,
Cobra noiío valor com que fe inflama.

Naô vay chamado o principe eícolhído,

0:i mandado do tio iley prudente,

Mas de animo leal oíFereciio
,

Suftenta á própria cufta a forte gente:

O cerco taó fundado, e taó temido,

Ves que o Ingres leuánta em continente

Porque á defenfaÕ do reyno acode.

Quem tanto nellc manda, e tanto pode.

lá

I
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lá fe embarca, já dá ao vento asvellas,

E a Theodofio ves que também parte

:

Qie b tara a tomallas, e a rendeJlas
,

Se a níais deraó lugar Neptuno e Marte

:

fi , Mjs o íagaz contrario que em caiitellas

l Eftratagemas , fogo , engano , e arte

,

Funda mais feu poder que em braço e lança ,

De nouo inda concebe, outra cíperança.

Poucos annos defpois, ves que fe atreue

. A proleguir a em preza começada :

I
Ves que o traz a ventura , e vento leue

' Sobre Cadiz com podeioía armada;
Ameaça a Lisboa que em mais breue

Se reforma da gente á guerra vfada

,

Outra vez vem o Duque a íbccorrella

Com hú guerreiro eíquadraô de gente bella.

Ves que Felippe o irmaó moço animoíb
Lhe faz na tenra idade companliia,

Chega o Duque guerreiro poderofo,

Deixa o Ingres o intento que trazia*,

Torna a voltarfc o Príncipe ditoío.

Que aqui ves entre jogos e alegria,

Efperando já ver a chara efpoía
,

Que na terra ha de fer tao venturofa.

Aqui a ves deixar a pátria chara,
E amanhecer a Lufo como ellrella

,

Dona Anna de Velafco illo[b-e, e rara.

Filha do Condeftabre de Cslblla:
Da antigua gerarão illullre e clara

,

Do valerofo Lnfante, que dom Vela
Teue por nome , e delle deriuadcs
Seraõ os de Velafco celebrados.

Efta
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Efta fará ditofa a fanta liga

Eos eftandartes hoje ram contrarioç,

E fera fim da competência antiga

Dos fortes Condeítabres aduerfarios;

Grandes bes lhe promete a forte amiga.
Em fucceíTos eílrauhos , cafos vários :

Mas em pouco lhe rouba a Parca dura.

Tudo a que podem dar tempo, c ventura.

Ves aqui fica o Principe animofo

De fentimento e dor deíanimado.

Que como amante trifte , e faudofo

,

Chora o feu mayor bem tao mal logrado ;

E ainda efte fucceíTo rigUrofo

Ante os olhos terá reprefentado

,

Quando com noua dor, trifteza, e pranto ,

Os irmáos fentirá a que ama tanto.

Mas o benino Ceo nunca auarento

,

A quem lhe fabe dar juftos louuòres

;

Vencerá efta magoa, e fentimento,

No defejado bem deftes penhores

;

Que do tronco real, que te aprefento.

Brotarão neíle ramo como flores

,

Que hao de illuílrar a terra Lufytana,

E ler honra , e valor da Caftelhana.

De Anna fica hum principe excelente,

Com que já Luf/tania fe engrandece

loao que a pátria , o nome , a terra , e gente

Alegra, anima, honra, e enriquece;

E Duarte também que aquiprefente

Com Alexandre agora te aparece

,

E Caterina, que em muy tenra idade

Será da pátria terra claridade*^
Olha
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Olha a Duarte , a quem a natureza

Formou para vencer c ventura

,

De Ffcchilla Marques , que áOropefa

Deixa o famofo herdeiro
,
que procura

;

Vendo cortado em flor com graó triíleza

Elle eílremo fatal de termofura

,

Bcatris, da cafa illuftrc, e celebrada,

Que foy dos Palcologos deriuada.

Deita dama, ta ó clara
,
quanto bella.

Lhe nace o doce herdeiro dom Fernando ,

A quem promette a venturoía eftreíia

Senhorio mayor , ventura , e mando
^

Honra fera no Reyno de Caílella

,

E o nome Português aleuantando
,

Fará com mór valor feu grande eftado.

Ser a pezar da forte acreccntado.

Também nace loaõ
,
que de três annos

Vay a gozar da gloria prometida
,

E Francifco á que os fados deshumanos
Tiraõ de fcte injuftamente a vida

;

Em graça, auiío, e does mais foberanos

A natureza deixará vencida,

Vendo na fua idade tenra e verde,
O que nas máos da Parca em fim fe perde,

Deíla parte o verás acompanhado
Doutra bella conforte, que em grandeza
Naô he inferior feu nobre eftado,

E em tudo o mais contenta á natureza

:

Dona Guiomar que o nome celebrado
Fará de Malagon felix Marqueza,
Da géraçaó illuílre, e do appelido
Que he mais em toda Hefpanha engrãdecido.

Olha
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Olha Alexandre hum Príncipe excellente,

Qvie o ceo á Lufitania tem guardado,

Qj^ a puroura deuida liuremente;

O Tibre lhe detém como enleado

;

O5 olhos nelle tem de Lufo a gente;

Qje como hum nouo Athíante íuftentado

O ceo aos ombros tem , c a terra antiga

Qje Giraldo iiurou da gente imiga.

Mas na força maior defta efperança

Em que a pátria eílará toda inÔuida

Da terra para o ceo fará mudança

,

Dando por gloria eterna a mortal vida ;

Ah quanto cuílará delie a lembrança

A terra de feus hh defconhecida

,

E á aquelle foberano , excelfo templo

A quem fera na vida eílranho exemplo.

Aqui verás Felippe moço oufado,

Que como o foi, que rompe do Oriente

Doura com fua viiU o monte, e prado

E de efperaiiças enche a pátria gente,

Mas feu preço, e valor tam deíejado

O fju braço magnânimo e valente

,

Cortará com rigor a Parca i/ijufta

Na mais florente idade , e mais robuíla.

E.la que ves de branco eílar veílida

Coroada de Palmas, Cedro, e Louro,

He Maria que a morte rouba á vida
,

Por nos roubar da vida o mor thefouro

:

A fua èílrelia em nuues efcondida

Irá tocando o foi com fayos douro,

Qj^ndo fe eclypfar com perda eftranha

Magoa de Portugal, e toda Hefpanha.
Olha
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Olha a bella Duqueza Serafína

De Efcolona e Marqueza de Vilhana

,

No fer , no nome , e parecer diuina

Na condição real fomente humana

,

Qiie fendo a Luíitania delia indina

Faz venturofa a terra Caílelhana

Dando a loao, que o Ceo eítima eiTi muito

Eftas flores que ves com tanto fruito.

Efte da geração antiga , e clara

Do conquiftador forte, e caualleiro

QuQ cL dom Henrique o Conde acopanhára
Pay do Rey Português que foi primeiro

:

Será Duque de fama illuílre , c rara

Prudente, egeneroíò, verdadeiro

Que de Pacheco o celebre appellido

Fará no mundo fer mais conhecido,

A ella nos roubara de pura inueja

Roma deixando a Hefpanha magoada ,

Clemente he eíle o bom paftor da Igreja

De quem com fanto amor he venerada :

Mas o ceo que a mais ama , e mais deíeja

De efpiritos luzentes rodeada
A leuaa pòr os pés fobre as eílrellas

Pois na vida , e na luz foube vencellas.

Ves cá Ibbre efta nuuem criftalina

Quatro flores feguir a huma donzella ,

Angélica , Ifabela , e Chyrubina
,

Cada huma mais angélica, c mais bella;

E outra Maria a quem a terra indirra

Deu em iiacendo ao ceo por noua eftrella

E eftes longes que fícaó da outra parte
Poder naõ tenho agora de moílrarte.

Neíle
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Neíle quadro a pintura fenecia

y

E no alto outra hirtoria começaua
Aonde huma bella dama apparecia

,

Que com hum Leão contente fe abraçaua

:

Mas o efpirito que a Nuno aly trazia

Lhe foltou leue a mao com que o guiaua ;
Ao perguiçofo Tono o corpo entrega

,

Qae tanta luz lhe moílra a noite cega.
Mas jd a Aurora vinha defatando

A fombra efcura que atalhaua o dia
,

E d'entre as pardas nuuens cintilando

O Sol as claras agoas acendia
;

Ao íi;ial dl trombeta defpertando .

Daquelle fonho alegre a fantaíia

Do morto irmão, o carpo auer procura.
Para lhe dar honroía fepultura.

O Alcaide da villa nao lho impede.
Mas manda-o dar aDs feus honradamente ,

Aíílm por fe temer de quem lho pede
,

Como por íer honrado , e fer valente ;

Com a pompa que na guerra fe concede,
E lagrimas da amiga , e forte gente
No templo a S. Francifco dedicado

,

Morteiro de Ellremos , foi fepultndo.

Torna Nuno a cercar Villa viçofa ,

Com mor poder de gente apercebida
Por ver que aquella terra graciofa,
Era aíèus defcendentes prometida

,

Durou o cerco , e guerra trabalhofa ,

Foy com graô força a villa combatida.
Mas tem de moniçoes tanta abaftança,
Que tirou a Nunalures a efperança.

Deixa
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Deixa a empreza , e já lhe dao recado

Que a Oliuença leua6 neíle enlejo

Prefo o feu valente Aluaro Coutado

,

De que o contrario Rey tem grão defejo,

E por poder valer ao bom criado

,

A quem fempre tiuera amor íobejo

,

Manda dos ícus alguns fecretamcnte

Tomar a eftrada áquella armada gente,

Aííim pollo valor que ali mcílrara

Quando a porta paíTou fero atreuido

,

Aonde animofamiciire pelejara ,

Sem ver á liberdade algum partido

,

Como por ver que a Nuno era taô chara

,

A vida de hum Ibldado taó valido

O Caílelhano Rey vcllo quifera,

te o bom Pereira a noua nao tiuera.

No vaó que entre huns montes íe fazia >

Aonde duas eftradas íe cruzauaõ ,

No mais alto da noite efcura e fria

,

Os feus com grão fcgredo fe embrenhauaó
Quando paliando os defta companhia ,

Que a deshoras com medo caminhava

6

Os noíTos daó fobre elles num mom.ento,
Que fogem tso ligeiros como o vento.

Ali deixarão prefo o caualeiro ,

Que os noílos trazem já com graô ruído ,_

Recebe-o alegremicnte o bom guerreiro ,

Que era delle contente, e bem feruido:

Que alem de leal fempre, e verdadeiro.
Era forte nas armas, e atreuido,
Cuja memoria he bem que naó fe efqucja

,

Antes cotn nome eterno fe engrandeça.

Deílç
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Deíle inda os defcendentes que naceraô

Seruindo a grande cafa de Bragança
Como fieis e honrados fuccederaò

,

Suílentando a virtude deíla herança ;

Coutados em Machados conuerterao
,

Naò fazendo nas obras a mudança.
Goze lembrança , e nome taõ honrado ,

Nuno e feu fucceííbr , Luis Machado.
Deixado gquelle cerco , que a vontade

Tao folicitamente lhe obrigaua

,

Poílo o criado em doce liberdade.

Que elle por feu valor tanto eftimaua ^

Em Euora aíTentar fe perfuade.

Porem cuidando ali que defcanfaua

,

Para hir bufcar ao Meftre fe aparelha

,

Que mal íém feu esforço íe aconfelha.

CAN-'
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CANTO XII.

Tr/ttãõ os vouos de ãlcuãntcr por Rey ao Mijlre

JD, loão. Eli(:fe aparta da cidade , e 'vai per ca-

CO a Jorres ^-jcdras acnde D. N'iino Alures Pereira

ri-cm ter cem elle , e o leua a Cciwbra. He dos pc-

/•rL'05 eleito por Rey , e D, NvYialvres feito Cor.aef"
'

tabre, Jparece kttma grofiã armada Cafielhan/t/o-

bre Lisboa , 'vat c Condeftabre Á cidade do Fcrto

^rmar centra cila , acha jtia ir.ulter e flha , m-

tcnta hir etn romaria a Santiago , toma o Cafiello

de Neiua , e Viana : evnigac-fc-lte Caminha ,

Fillanona , e Mov.çao , vefte tempo chega o Rey

ao Porto põem cerco a CtíUnaraens^ e o Ccndcjia-

hre deixando fua romaria toma a cidade de Braga^

€ Ponte de Lima , e tornando cem elRey ao cerco ,

lhe daonG^'as que elRey de Caftílla díce co?n todo

"
^fi^^

poder fobre Portugal.

EM quanto ifio paíTaua alem do Tejo
f O pcuo de Lisboa alucroc^do

,

Com natural amor , moílra defejo

De ver por Rey ao Meílre aleuantado:

E alguns que tem por leue , e por íobejo

Ter-íhe o noire real antecipado.

Entre o enlco vão de razoes varias,

lulgauaô as leaes- por temerárias.

Hum murmuro continuo difcorria

Por praças, e lugares da cidade
,

Mas quanto hum contradiz, outro aprcfia,

TaÔ igual he no vulgo efta vontade :

O rneítre valerofo, que entendia

O que a huns , e a outros perfuade
Por tirar occafiaô ao dano alheo.
Os muros da cidade põem no meo.

Vay
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Vay cercar Torres vcdraá villa ^hiua ^

Qae eibua entregue á parte de Caftella
,

Que quanto mais rebelde, e mais efquiux

Mor o defejo tem de combatella
y

Entra nos arrabaldes , e catiua

A deícLiidada gente , e íem cautella

Donde combate os muros cada dia

,

Com deftreza , com força , e com porfia.

Mas em vaô foraó delle combatidos,
Neíle primeiro aíTalto

, porque eílauao

De guerreiros mui deílros defendidos.

Que com valor, e esforço pelejauaó

:

Os capitaens , e alcaides diuididos
,

Que por Caftella cm Ribatejo cílauaò

,

Correm a armar de noite hurna cilada.

Contra o Meftre ,
que a villa tem cercadas

Bem como os lauradores na montanha ^

Perfeguidos da fera roubadora
,

Contra a qual lhe naô vai deftreza , e manha

,

Qiie lhe deftrue os gados cada hora
,

'

QiLiando a vem fem colheita, e na campanha.
Das brenhas naturaes lançar-fe fora

,

luntos com multidão confufa, e leue,

Cada hum na fé dos muitos fe lhe atreuc^

AíTim eftes fronteiros enganados

A que a occafíao tanto conuida ,

Com fecretos correos , e recados

,

Concertaô huns com os outros a partida y

Com grande eftrondo vem aluoroçados

Como á contenda, e coufa ja vencida.

Porem fem receber o Meftre injuria

,

Antes de accometercm falta a fúria,

Sea
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Seu campo ordena o príncipe famofo

,

Que foi logo auifado deíle intento,

Põem rofto á aquelle aíTslto perigoíb,

E fortifica o feu. alojamento :

No campo largo, e monte pedregofo

Para híía parte, e outra com bom tento

Atalaias , e efcutas auifadas

Tem tomado os defuios , e as eílradas.

Mas o que nefte aíTalto teme, e fente,

O temor he dos feus
, que o perfuade

,

Que tem fraco poder , e pouca gente

,

Para a que vem com tanta liberdade,

Que aflaz he com os que tem feguramente

Defender-fe entre os muros da cidade

^

E eílando de confelho quafí alheo

,

Vede o focorro eflranho que lhe veo.

Ao defcobrir de hum cerro appareceo

Como hum tropel de gente de a cauallo.

Que a todo o noíTo campo commoueOj
E no Meftre nao fez pequeno aba lio,

Mas logo a Dom Nun^lures conheceo,

E fae-fe dos feus para efperallo

;

E entre abraços de amor , e de alegria ;

Nos feus já dos perigos fe efquecia.

Nuno queouuindoemEuora quequcriaó,

Que foíTe aleuantado por Rey nouo
O Meftre alguns, e que outros oimpediao.
Encontrando o querer de todo o pouo,
As duuidas, c as couías que mouiao.
Menos da razaô folida, que eftrouo,

Para fe achar prefente nefte enfejo

Ceixar^ as fiQptarias de Alemtejo,

5 Com
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Com fetenta de mulas vinha , armados

De cotas , e braçâcs fómen-tc, á corte

De Lisboa chegou , acha os re-çados
,

Donde o Meíbe íicaua , e de que forte

:

Arnefes buíca aos feus ali -cwpa-eftados , .;

Armou- fe em breue efpaço a gente íbrte j

Parte-fe, chega a Tones ç-omo ouuiftes

,

Aonde o Meílre , e os fetts ejaÓ tao triftes'.

Logo o campo moftrou .grande alegria
,

Vendo em focc^rro feu tal companheiro

,

E muito mor o Meílre a recebia.,

Qiie em reípeiícs e amor era o primeiro.

De nouo a vi 11 a iumada combatia,

Qiie p Jiao diUita o noífo caualeiro
,

B/fcaramuças ha continuamente

,

Leu an lo fempre a palma a forte gente.

Os capitães , <jue eílauao de concerto

De Óbidos , de Alcmquer, de Santarém ,

De Syntra , e dos lugares mais ao perto

,

Qiie com mil lanças contra o Meltre vem ;

Tanto que no caminho ía.bem certo

,

Que coníigo o Pereirjrci|fado tem,

Da fua gente, e forças deíconfiaô

,

Tornao atias do intentento que^traziao.

Neile tempo os da villa aquém naó falta

Diligencia fútil que tudo efpreita,

Deícobrem hua mina efcura , e alta.

Que ao caftelio os noííos tinhaó feita : í

Nuno que já no cerco fente a falta V
De pre^jençòes , do tempo fe aproueita i

Sobre elegerem Rey fe ha de tal arte, l

QliQ eis já para Coimbra o J^eftre parte..^
' - A íazer
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A fazer cortes ysy determinado

Sobre o nome de Rey tao merecido
,

De algus por feus intentos encontrado.

Do Reyno lealmente ofFerecido

,

De dom Nunalures fó íaô defejado,

Como depois guardado, e defendido:

lá fe leuanta o cerco , o tam.bor foa

,

A gente os arrabaldes defpouoa.

Dos muros fe apartou a gente arm.ada,

E elle na retaguarda aftutamente

,

Quando atras ouuehum cego que lhe bradai

Ah leuai-me fenhor dentie efla gente,

Que eu fó naô vou trás vos nefta jornada

Por naó feguir aos outros leuemente

NaÓ quero vida aqui para mais danos.

Pois deixais liuremíCnte os Caílelhanos,

O capita6 piado fo quanto ou fado

As rédeas volta á mula muy ligeiro,

A-'s ancas toma o cego defpi^ezado,

<^iue nenhum quis leuar por com.panheiro
j

Da villa quatro iegoas apartado,

O deixa liure o forte caualeiío

,

E recolhendo as gentes derramadas,
JSIum corpo Jeua os feus polias eilradas.

PaíTa Óbidos alegre, e bem murada
j,

Alcobaça fruclifera, e vlcofa,

Leiria doce , alegre , e defejada

,

E Montem.or antigua e bellicofa

:

F huma clara m.anham bella e dourada,
Defcobre a terra altiua e graciofa

,

Coroada de palmias, era, e louro.
Que he de Jvlinerua e Phebo o mortcfouro*

S Í4 Ei«



27Ó O Condestabre de Portvgaií.

Eis atraueíTa o campo tam famofo

,

Que de Hercules o nome inda fuílenra,

E as altas torres vê
,
que o vagarofo

Mondego em fea remaníb repreíenta;

O quaó alegre o Meilre valeroíò

Da deleitoía vifta fe contenta
,

Aonde as agoas, os montes, e a verdura,

Menos parecem montes ,
que pintura.

A corrente lerena , e gracioía

,

Os alegres outeiros leuantados,

Os limites da praya tam fermofa

,

Com ialgueiraes eípeílos aíTombrados
,

A cidade tam nobre, e populoía
,

Defcobrindo do alto o rio, os prados,

Aos olhos parecia eílar diante,

Qual no efmaltado anel claro diamante.

Com aluoroço as gentes , e alegria

A vagaroía ponte atraueíTauaô
,

A ver aquella illuítre companhia,

Eíp cuja moílra os peitos íe alegrauao,

Em bandos o: mininos, e em porfia

Ante o cauallo ao Meilre fe ajuntauaô ,

Entoando contentes por íeus modos,
Viua o noíTo bom P^ey cantando todos.

Elle fuípenfo, os íeus aluoroçados

,

Manila cham.ar do Reyno os Íeus mayores

Condes , Bifpos , Abbades , e letrados ,

E dos pouos comus procuradores;

E inda que em parecer muito apartados,

Roílos, e corações de varias cores.

Intentos , e tenções de muitas fortes

Sobre elegerem Rey fizeraõ cortes. ...

Com
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Com grandes alegrias recebido ,

Como depois em grande cflremo amado.

Por eleição dos pouos efcolhido,

Po lios grandes do Reyno Icuantado ,

De Meítr.e em Rey loaó foy coniiertido,

Pollos licmés perdido, e por Deos dado

Cujo nome immortal, cuja memoria
Nao pode efcurecer nenliuma hiíloria.

lá do cargo real m.ais cuidadofo

,

Porque íeu Reyno, e nome íe fuilente,

Faz Condeftabre o forte, e valerofo

Dom Nuno Alures Pereira em continente j

Menos fe altera o capitão famoro.

Do que fe alegra a Lufitana gente

,

De ver o pefo , e i^r de toda a guerra

Naquelle zelador da pátria terra.

AI7 com grande aplaufo lhe foi dada
Aquella antigua, e nobre dignidade:

A gente Portngueza aluoraçada
,

Com Rey, com defenfor , com liberdade.

Tem nouas de Lisboa amedrentada,
Que tem no rio a vifta da cidade

Hua armada muy grande de Caílella,

Que hum dia í;manhecera á vifta delia.

Chega ali com o recado hum metageiro
Ao Rey que deite nome nao fe efqiiecc,

Ciiama a confellio os feiís dos quais primeiro

O Condeílabre as armas fe oírerece

;

Que aquelle leal peito fempre inteiro

,

Que em nenhum rifco , ou trance desfallece,

Pollo marduuidofo, e polia terra

Quer íuítentar a fúria deita guerra.

Ao
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Ao Porto vay com os feus , e leu«i intento

Com mais gentes , e a pouca que leuaua

Dar á forte do mar vellas ao vento
,

Para onde a inimiga frota eílaua
,

Com eíle ouiado , e firme pençamento

Dos campos do Mondego fe apartaua ,

Com fòs íeiscentas lanças
,
que ali tinha

Ia do Rey fe defpede , e já caminha.

Dos de a cauallo leua em companhia

Trez vezes fincoenta , que a mais gente

Armada m.archa a pé ,
que naó podia

Encaualgarfe ali taó facilmente
,

A tardança , e jornada que fazia ,

Mais vagarofas niílo , o quanto [ente

E indo as fentira mais fe conhecera

Naquelia occafiao o bem que efpera.

Quiçaes me auerels ja por defcuidado

,

Ou que eílareis também diílo efquecido

,

Que depois que Nunalures foy chamado,

E d''entre o Douro , è Minho defpedido,

A obriga^;a6 da guerra , o feii cuidado

Em tantas couías grandes repartido,

Lhe apartaua as lembranças cada hora,

Da bella Beatris , e ,de Leonora.

Deixara -as como ouuilles deícontentes

Nas deleiíofas terras
,
que habitaua,

Entre leaes criados , e parentes

Que elle em prefeaça tinha, e conferuaua:

Mas os tempos , e intentos diíFerentes ,

As diuiíocs que o pouo aleuantaua
,

Também naquelle aiTentotam íecreto

Lhes naô poderão dar lugar quieto.

Em
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Em Guimarães eftauao

,
quando hum dia

Foy leuantada a villa por Caílella

,

E polia parte aduerfa que feguia

Nuno, as teue com guarda a gente delia,

Qiie inda que era a prifaô de cortefia
,

Era com vigilância , e com cautella

Em Euora Nanalures teue a noua

,

Quando a lhes focorrer o tempo eftroua.

Em outra occafiao tinha eíperança

De cobrar liuremente taes penhores

,

E a todo o feu poder tomar vingança

Dos mal confiderados moradores
;

Porém fez a ventura outra mudança
Que a feu grande valor deu valedores

,

E quando mais remoto, e mais íilheo

Do bem que defejaua então lhe veo»

Aluiçaras lhe pede hum mcíTageiro,

Antes de entrar naquella terra altiua.

Que o nome do lugar tom.ou primeiro ^

Donde o do pátrio reyno fe deriua ,

E diz com rcílo alegre , e prazenteiro ,

Que a conforte leal que era catiua
,

E a fermofa Bcatris , em liberdade

O efperaó com gloria na cidade.

Porque hum parente feu de animo oufado
De Guimarães alcaide occultamente
Gom alguns feus fieis de noite armado ,

A feu faiuo o tirou liure , e contente :

Gonçalo Pires Coelho ira chamado

,

Taó nobre , e valerofo , e quaó prudente
A quem depois Nunalures nunca ingrato ,

As graças foube dar deíle bom trato.

Recc-
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Recebeo efta noua o caualeiro

Com o coração faltando de alegria
,

Sinal daquelle amor tao verdadeiro.
Que no íèii caílo peito íc elbondia

:

PromeíTas grandes fez ao meíTageiro
,

E ja menos da empreza que trazia
,

Que deuer tais penhores cobiçoíò ,

Lhe parece o cauallo vagaroíò.

Chegou: e aquelles braços valerofos,

( Entaô cheos de amor, e de brandura)
Em apertados laços , e amorofos

,

Com os da bella conforte alirniílura
,

Cujos olhos ferenos graciofos

Queixofos tantos tempos da ventura.
De lagrimas contentes eílao cheos

,

Ia com mais aluoroços que arreceos.

A bella filha entre elles abraçada,
Que era dos corações doce liança

,

Qiial vide entre dous olmos enredada

,

Que orna o mefmo lugar aonde delcança

:

Também falaua alegre, e agrauada,
Miílurando entre os goítos , a lembrança
De antiguas fau/iadès , e queixumes
De efquiiipnçasj^ defcuidos , e ciúmes.

O curto dia, a noite vagaroía

,

As horas, e os momentos recontauao,
Lianor huma aufencia tam penofa

,

Em que tantas razões atormentauaó
,

Elle da guerra dura, e trabalhofa

Dos cuidados que a eíla acrccentauaó

,

As lembranças do bem que tinha aulente ,

í^ie eile he g que entre os males mais ih fente.

Al/
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Aly hum dia , e outro l'e deteue

,

Qiie eíles Marte de Amor ficou vencido

,

Eílando neíle tempo doce, e breue,

Das fuás armas ja como eíquecido,

E depois que aventura vio que eíteue

Mal pago de hum deiterro.tam comprido,

Faz que o defcanço deixe , e polia terra

Caixas manda tocar, e ordenar guerra.

Ah goftos íempre á vida fugiriuos

EícaíTos íe chegais de pouca dura
,

Bufcados por traballios" exceísiuos

,

Achados por deícuido , ou por ventura
j

A quem vos ama mais fois mais efquiuos
,

Catiuos de quem menos vos procura

,

Moílrando claramente aos humanos
,

Que naÔ fois para bens , mas para enganoí.

Quam mal imaginaua que vos tinha

Aquelle cafto peito , firme , oufado
,

Que aos perigos do mar armado vinha

Só de vollas lembranças deiarmado í

Vede quam pouco eípaíTo fe detinha

EíTe ligeiro bem no mefmc) ellado

,

Qiíe a obrigação da honra o tempo apreíTa

(^aando amor entre as armas featrauclTa.

Logo ajjnta os melhores da cidade,
E os pilotos alegre, e diligente

,

De feu Rey os deiíenhos , e a vontade
Lhes communica a todos igualm.ente;

Pede depois da terra a quantidade
Que ha miíler de nauios , armas

,
gente

,

Marinheirob verfados , mantimento
Para em mais breue dar velias ao vento.

Dila-
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Dilataó a repofta os Portalefes

,

Qje vem diScuIdade na apoarencia
,

Mas como bons, e amigos Portugiiefes,
Fazem refenha logo, e diligencia:
A terra, e mar reuoluem muitas, vezes
A onde eílaua da guerra a prouidencia

,

Nao ha embarcações para eíla emprefa
Ah quanto diilo a dom Nimalures pefa ?

Ao Key efcreiíe , e dá fatisfaçao

Do porque etitaó ceiíaua cib jornada
Para outra inclina logo o coraçaó
Com toda a Tua genre aluoroçada :

Ia mouido de amor, de deuaçao,
Delíe nunca entre as armas defprefada.
Com toda aquelia armada e companhia
A. Santiago parte em Romaria.

Leua coníigo a gente valerofa
,

Que para a guerra tinha exercitada
Qi.ie a,pé polo terra aípera , e fragofa
Ia de Coimbra vinha aíFaz canfada:
Que daquella prouincia populofa
Determina trazeía *encauaigada

,

Míis em fahindo hum pooco da cidade
Que nao le parta, toda o perfuade.
Qje huma azemela grande que leuaua

Do Condeítabre a cama , de repente
Cahio morta entre as portas

,
que paíTaua

Com grande admiração de toda a gente
j

Logo hum murmuro aly fe aleuantaua
Que era auifo do ceo que erpreíTamente
O mandaua ficar , mas elle entende
Que nunca á hum bom intentoo eco reprend«.

Sem
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Sem refpeitar agouros caminhcu ,

E no meímo lugar , ao mefmo dia

Hura efpirito infernal , no corpo entrou

De hum milerauel homem que feguia :

Que elle fora o miniítro declarou
'

Daquelle falfo auiíb
,
que queria

Tirar ao pio , e forte capitão^

O fruito de tam fanta deuaçaó. .

Em Leça aquella noite fe apofenta

Polo feu rio a nós já conhecida
,

E quando o Sol as nuuens afugenta

Defcobre huma quadrilha aíTaz luzida;

De armas, q bons caHallos faó quarenta

Gente forte, luftrofa , e bem nacida

Pedirlhevem que os tenha em feu feruiço

Que alegremente armados vem para iíTo.

Elle com roílo , e olhos lifongeiros

Com palauras de amor , e cortefia

Agafalha contente os caualleiros,,

E a alguns de pé que vem na companhia:

Muitos erao Galegos eftrangeiros

,

A quem iò fua fama aly trazia

,

Que a gente menos moue , obriga , e chama

Dos capitães o íoldo , do que a fama.

Dos lugares lhe vinha6 liurcmente

Cauallos para os feus oíFerecidos

,

De que elle íe moílraua tam contente

Quando os donos ficauaó bem feruidos :

A cauallo ficou toda a mais gente

Quatro centos faô fortes , e efcolhidos

Com que á viíla de Neiua chega hum dia

Que eílaua contra o Rey qiie elle feguia.

Alo-
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Alojofe defronte do cadelJo

(O mais forte que então Portugal tinha )
Penfamento nao traz de combatello
Porque era outra a tenção com que caminha:
Alguns dos feus que ao perto querem vello
Uiegandofelhe mais do que conuinha
Trauárao com os de dentro de tal forte
Q^ie íae enuolta em ira a gente forte.
O alcaide também da fortaleza

Ferindo vem com fúria deímedida,
E animo oufado a gente Portiiguefa

,

Que leua o do caftello ja vencida ;

'

Masjdo meo da fúria mais aceza
Huma feta cruel lhe tira a vida

,

Qie paíTando a vifeira mal fegura

,

No cérebro lhe efconde a farpa dura.'
Vendo o feu capitão cahido em terra,

VoltaÔ as cortas logo os da peleja
Dao breuemente fim á inútil guerra,
-E ao Condertabre a prefa que defeja;A volta entra com os feus , e as portas cerra
Kende o caftello altjuo, aonde fobeja
Arnezes bem laurad:)3, feda, e prata
QueentaÓ aos noííbs cuía aíTas barata.
Sobmdo á falia, vio entre os foldados

Huma dona que em gritos fe queixaua
Douro os cabellos foitos , e em^ejados

,
Qiie com mãos criftalinas arrancaua

;

Os olhos fontes de agoa transformados,
Com que hum campo de flores íe regaua,
Que amda q as murcha a dor, pena,e defgofto
í>e orualhaó de perlas no feu rofto.

Em
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Em o vendo fe incJina de giolhcs

,

E efirorecida cae da entra barda

Dando mais força ás lagrimas dos oJlios

,

Que o trille coração do peito manda :

Roías tornará os aíperos abrolhos

,

E os corações de pedra em cera branda

,

Qirando d^ entre es ícfpiros arrancadas

Soltaua eílas palauras magoadas.

Se em hum peito tam forte jCtam valido

Com a ventura , cabe á volta delia

Compaixão de hurra dona íem marido,

A quem cu tu tom.aile, ou minha eílrella :

Se podeíer piadoío em feu partido

Quem ja foi tam cruel para offendela,

Matam.e ò capitão
,
que fe medeixas

Teu nome infam.arás com miinhas queixas.

Meu <:haro efpofo , ay triíle , me tiraíle

,

E mataftem.e a mi, que nelle vinha

Matam.Cj acaba o m^al que comcçaíle ,

Pois no leu peito a mi fera alma tinha

:

Sua era a vida ÍÒ que me deixafte,

Que a que a elle tiraíle, eíía era minha,
E he vao defpoio huma mulher catiua

jVIorta, efepulchro vaô de huma almia viua,

Tomalle por teu Rey ,caftelo , e terra ;

Nao quero defta mais que a fepultura

,

Para o que tu mataíle em. dura guerra,

E para mi que viuo em guerra dura :

Pois quanto na ventura vil fe encerra
Me tiras rum' momento fem ventura

,

Naô me oíFendas nos bens da natureza
Tiramea yid-a^ e guardame a .pureza. -

Afli
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Aíli o ceo teus feitos engrandeça

(Como contra mi trifte engrandeceo)
Aíil a íorte auara naó fe efqueça
De ver como entre tantos te efcolheo:
Aíli no mor perigo que te oíFreça

Na terra contra ti , te ajude o ceo
Me dá meu charo efpofo, fem conforto
E efta alma tornarei ao corpo morto*

As palaaras da dama magoadas

,

Ao feu roílo tam triíle , e ísJtji fermofo,
As tranças douro fino maltratadas,
Pohl morte do mal logrado efppfo

:

Com palâuras piadoías , e auifadas

Refpondc o Condeftabre valeroib

Mouido á compaixão 5 e a fentimento

Das perllas que caliiaó cento a cento.

Pois aííi permitío a varia forte %

f Lhe diz) bella fenhora, aqui nao vejo

Remédio que fe aplique a mal tam forte.

Que todos intentara o meu'defejo:

Se atras nao torna a rigurofa morte,
E tem poder tam liure, e tam fobejo>

NeíTa de voíTo amor tam mal fofrida,

Porque elle virua em vós , detende a vida.

Que fe no meu pefar, ena dor voíTa

O remédio do dano coníiílira
;

Nem reprendera em vos magoa tam groíTa^

Nem tam vãmente o mal delia fentira :

Mas que humano auerá que aplacar poífa

Da parca rigurofa a cruel ira ?

Ou antever primeiro hum mao fãccôíTo

Para aíTi a talhar que fej a aueSa. - ~

Neni



Canto Decimo Segvnijo. 287

Nem foi em volTa offenfa a minha lança,

Kem foi o meu querer, rras a ventura

Nan defta que alcancei tinha eípersnça.

Nem ra tenho portal, nem por fegura:

Se cm mj quereis tomar ^ella virgança

Fmpregar.do em rigor voíia brardura

Elias iagrymas baftsô ,
qiue }a agora

Mais mataó quem vos vêjque a quem as chora*

En»jíugai eí^es clhcs amoroíos

,

E efie curo, que das tranças diuidiftes

,

N?Ò eciypfeis es rayos tam fermcfos

Deíle eíccrdiílo Sol, com nuuens triííes:

Bailem tantos fufpiros, tam queixofos

Quantos trás vcílo amante deípediíles,

E pois ja o mal paíTado nao tem meo
Naò temais doutro aJgum nouo receo.

Que fe para offender voíTa pureza

Temeis que algum dos m>eus íe moítre ouíado

Mouido m.ai« do amor deffâ belleza,

"Que do temor que deue a meu mandado

:

Eu quero aíTegurar vcíía fraqueza

,

E seííe peito tam bel lo , como honrado,
;

Poi'douos em lugar liure, e feguro

,

O .que por terra , e ceo prometo , e juro.

Enccmerdaime a mi nefta partida

De voíío amante o corpo fem ventura,

Que pois naó poíTo darlhe alento, e vida
Darlhe-ei em vcíTo nome a fepulfUra

:

A iílo a bella dama efmiorecida

Com lagrimas regando a terra dura
Se debruça a feus pés com hum accidente *

Sinal de ouem Xe obriga , e -de quemi fe^rw

í;.lle
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Elie a coníola, e brandamente anima,

E dos íeus com cuidado fe informou;

E ao pai que tinha entaô Ponte de lima
Com caualleiros feus logo a mandou :

E por moftrar que o corpo morto eílima

Com grande honra na villa fe enterrou y

Que o vencedor que a forte fauorece

No tratar aos vencidos fe conhece.

Deixa o caílello , e nelle accomodado
Com valerofa gente Luíytana

Do Gafai Pedr^AíFonío íeu cunhado

,

E em bieue efpaíTo ja chega a Viana,
Que de alguns m.oradores ajudíido

Combate oufadaniente a villa vfana

Que o alcaide lhe entrega por concerto

Vendo o perigo , e a morte eítar tam perto,

Aly repouía, parte, e no caminlia

Se lhe manda entregar logo a primeira

Caminha , donde eílaua aíTaz veíinho

,

E depois Vilianoua de Cerueira r

E chegando huma tarde a par do Minho,
Que com os campos iguala a graÓ ribeira

De Monção huma carta a Nuno chega

Que também fem batalha fe lhe entrega^

Mas nefle tempo as ferras leuantadas

Encubertas de pura , e branca neue

Dos mais ardentes rayos obrigadas

Soltauaó o criílal ^que ao marfedeue:
Deszafiaófe as ferras prateadas,

{}uQ o foi da primaiíera aíTi deteue

Com que crecendo o rio criftalino

Peíinha ao cauallçiro peregrino.

Tam
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Tam fundo corre o Minho, taip furiofo

Com o nouo fauor da força alhea,

O vao he tam cuberto , e perigofo

,

Que a parte íó defcobre cega área

;

O Condeftabre em traças cuidadoíb

Efperando fe aloja em huma aldeã,

E em quanto elle ficaua nefte eftado

Chega ao Rey a Lisboa o feu recado.

O qual mudando logo o penfamento

A' cidade do Porto fe partia,

Com eíperança certa , e fundamento
De fazer firme a geme que o feguia

;

E indo de hum. aíTento , a outro aíTento

Do Condeftabre a fama fe eftendia

Que Conquiftaua as terras ícm peleja

O quanto o Rey tais nouas ter fefteja.

Ao Porto chega, e foi bem recebido

De feus fieis vaítalios , e Leonora
Saudofa da aufencia do marido

,

Que aíua aufencia, e feus cuidados chora;
Foi ver ao Rei , que delia aborrecido
Pola mefma razão graô tempo fora

,

Que nem elle algum ten\po a tinha \ifto

Nem cila a elle o virá, dantes difto.

Paffo as honras da dona recebidas,

Que erao mui deíiguaes das cuftumadas,
Do Condeftabre a el Rey tam merecidas,'

Como de hum tam bom Principe efperadas

:

Com doações mui firmxe9,mui com.pridas
Por elle logo aly lhe forao dadas
Barrofo fértil, Bouças "terra amena

,

Penafiel , Barceilos ."Bafto , e Pena,

T Delia
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Delia 5 e do Porto em pouco fe defpede
Vai cercar Guimarães para cobrala

,

Mas a feu godo a couía naó fuccede

Vor quam bem fabc o capitão guardala:

Traças , e intentos feus de íorte impede
Que lhe falta eíperança de alcançala

Com prevenções , vigias , com cuidado

De deftro capitão , de bom foldado.

De Braga o Rey no cerco carta teue

Em que hum leal vaíTaiio o perfuade.

Que fe gente lhe manda em tempo breue

Lhe daria huma porta da cidade:

Ao Condeftabre o mefmo logo efcreue,

Com graõ fegredo , e grande breuidade

Pouco gafta o correo no caminho

,

Que ainda na aldeã eftaua apar do Minhd
Nao ficou do recado defcontente

Que ja í"e auia aly por defcuidado

Sem que paííar podefle aquella gente

Por fer cada hora o vào mais arrifcado:

A Braga chega, e entra occultamente

Daquelie cidadão íempre ajudado,

Toma a cidade antiga , e o caftello

Começa no outro dia a corabatello.

Eílaua nelle o mefmo capitão

Que a partido deixara o de Viana

A quem por amifade, e por razaó

O Condeftabre auifa , e deíengana •,

Mas elle dando fé ao coração

,

Que em accometimentos fempre engana

Todo o partido , e toda a razaó nega

Até que ja por força a força eíitiega.

Com
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Com trabucos , e engenhos que íe acharam

Na cidade , de forte a combatia

,

Que hum dia , e duas noites naõ ceíTáraõ

De bater fortemente , e no outro dia

;

Tantos mortos , feridos dentro acharão

Da ruina , e da pedra que cabia
,

Que a Nuno as vidas pedem, ea fazenda.

Dando o caftello liure , e fem contenda.

Elle adquirido, 0$ feus apofentados

Por el Rey a cidade antigua , e nobre,

Tam principal nos tempos ja paíTados

De Portugal quando elle então mais pobre

Vai com poucos dos feus fortes , e armados
Ao nouo Rey pedir que a terra cobre

Depois de cm Guimarães falarlhe, e vello

Ao alcaide falou junto ao caftello.

Com palauras de amor fe lhe oíFerece

Polo primor que vfára , e corteíia

Com a amada mulher que naó lhe efquece

Nem do fangue , e razaò que entre elle auia ,

Pedelhe que a feu Rey, pois o conhece
Queira feguir na fua companhia,
A tudo lhe refpondeo o bom Coelho
Mas por entaó naó feguc o feu confelho,

Daly fez volta a Braga , c naó defcanfa

Quando do Rey lhe chega outro recado
A fim de o ter melhor huma efperança

,

Que de Ponte de L ima lhe tem dado
j

Que hum frade de valor, e confiança

E hum morador da villa o tem chamado
Para darlhe huma porta, e facilmente

A entrou de madrugada a forte gente.

Tu O Rey
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O Rey 5 eo Condeílabre vao fobre ellá

A porta aberta , a gente deíciíidada
,

Sem receo de engano, ejfem cautella

Em breue eípaíío á villa foi tomada:
Depois de pofta em cobro a gente delia,

E aduuidofa , alegre , e íocegada

Torna com o Rey por Braga , eincíle dia

Foi hofpede de Nuno a noite fria.

Daly continuando o começado
Prouia com valor, e diligencia

As vil las que o Pereira tem tomado

,

E outrâsque fe lhe daò fem competência:

Mas ja chega outra noua', outro recado,

Qae mais força dem.anda, e mor potencia,

Qiie com graô poder dece o Caílelhano

A' conquifta do reyno Luíitano.

loao a quem o nome excelfo chama
A- noiia empreza , á perigofa guerra

,

E vê no pouo feu que eítima , e ama
Hum temor que nos peitos felhe encerra:

Que em todo o reyno a noua fe derrama

Qae fe diuide em votos tcda a terra —'->

Trifte. confaíòjOiífado, quam prudente

Se queixa , contradiz , anima , e fente.

Ah titulo de Pvey tam leuantado

Com tanto fangue ás vezes adquirido

Por tam^ duros caminhos procurado

Com tam vários cuidados poíTuido :

Qiianto he dos homens íàbios inuejado

Podéra antes de todos fer temido

,

Qiie tanto pefa mais, do que contenta

Que o ceo aos ombros tem quem o fuítenta;

Damo*
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Damocles que enleado ncíle engano

Dizia a Dionyfio de continuo

Que era fó venturofo , e ibber^no

,

E ca na terra quaíi homem diuino :

Na dilicia, no trato brando, vfano

No feruiço tam grande, e peregrino

Senhor da liberdade dcs vafíalios

Para feruillos , e fo para mandallos.

Como chegaíTe hum dia a verfe poílo

Naquelle bem que tanto engrandecia

,

Trafpaííado de medo o peito, e rofto

Que inda mal acertaua o que dizia:

Perdendo do comer o vfado gafto

Pondo os olhos na efpada que pendia

Que de hum cabello fino fó íe enlaça

,

E á rigurofa morte o ameaça.

Ah Damocles , ao ceo benigno ingrato

( Diz;ia o íabio Rey ) le tu fó tinhas

Num liure, moderado, e fácil trato,

Com que fazer inueja ás glorias minhas,
Se te daua a ventura tam barato

O bem, que neício,eva6 louuar me vinhas^
Porque temes fer Rey ? Se eíTâ coroa
Qiie ves tam perigofa , era tam boa ?

Leuanta o cerco ó Rey confafo , e parte
Com o roílo no perigo delle cm meo,
Animando os miniílros vai de Marte
Para deitar de fi o jugo alheo :

Gentes ajunta d^huma , e d'outra parte
Das quaes lhe efconde muitas o receo,
Qiie até aos muito oufados perfuade
Ser â vida melhor

, que a liberdade.

CAN-
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CANTO XIIL

£1 Rey de Portugal chega aos ampos de Santa*

tem 5
que efian contra elle: Aly Vafco Martin\de

Mello 5 e feu irmaõ Aíartim Affonfo tem hux peri-

go/a efcíiramu^a com agente CaJielhana.Fay o Con-

dtjiabre a faz^r gente entre Tcjo^e Guadiana: Vem
com ella íí Abrantes , onde fe ajunta com el Rey»

Ha entre os do Confelho '-vários pareceresfobre offc»

tecer batalha ao contrario D, Nunalures fe aparta

com os feus para lhe fahir ao encontro i O Rey o fc'

gue ^formão campo contra Leiria : Dafe a ba*

talha.

EM quanto marcha o campo numerofo,

( Que ao reyno Português he ja veíinho
j

E a frota pollo mar brando , e fermoío

Corta na branca efcuma o verde pinho :

Os feus ajunta o claro Rey famofo

Que defeja apreíTar efte caminho
,

E com a gente em forma de batalha

Nas áreas do Tejo o campo efpalha.

De Cantarem á villa chega vfano

Com fua valeroía companhia ,

Aonde a mór força tinha o Caftelhano

Da Portuguefa gente que o feguia

;

Vem na vaguardá-o forte Lufytano,

E atras ò fegue o Rey que elle feguia,

Defcobrem Mugem logo, e perto delia

Hum tropel de ginetes de Caftclla.

Eíles
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Eiles que o campo , e pailos defendiaó,,

E outros em cuja guarda aly fícauao

Que à noite em Santarém fe recolhi ao

Co-n as emas , e o trigo que leiiauaó

;

Os noíTos corredores defcobrlaÒ ,

Que com mais rifco feu galopeauao

A eíles 730 com fúria , e com defejo

De nao ficar entre elles fundo o Tejo.

Vafco Martins de Mello hum valerofo

Mancebo tam illuftre
,
quanto oufado ,

Da preza dos imigos cobiçofo

O vào paíTa ame todos quafi a nado;
Como o Liaó de Libia generofo

,

Sò no feu braço , e coração Hado

,

Entre os contrários com valor fe lança,

E ao primeiro encontro rompe á lança.

Depois ferindo a huma , e outra parte

A efpada tinta em fangue , e tinto o braço
Elmos

,
peitos , braçaes amolga , e parte ,

Que nenhum golpe dá que feja efcaço

Inueja lhe tiuera o próprio Marte,
Qi^ie Vulcano prendeo no férreo laço

Do esforço , deftreza , e valentia
,

Com que entre tantas lanças fó fe aula.

De huma feta o cauallo mal ferido ,

E elle tirando hum golpe á terra vao
Mas eis chega gritando embrauecido
Martim Affonfo o valeroío irmaó :

Com elle a pé fe põem, que eílá ferido

Na gente imiga eftranhos golpes dao
,

Até que a multidão tanto os aperta

Que fe o foccorro tarda , a morte he certa.

Mas
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Mas qual apparecendo no Oriente

O filho de Latona a fombra efcura

,

Que cobre a terra , a deixa ver contente

Cheia de varia cor, e fermoíura :

Cada hum dos irmãos
,
que honrofámente

Ia naó compraua mais que a íepultura

De nouo o frio alento tem cobrado

Vendo a Nunalures ja poílo a íeu lado.

Quem vio ja muita gente embaraçada
Co raíleiro foguete que lhe deu,

Fogeíhuma por entre outra fem ver nada
Cad^hum c'o corpo alheo eíconde o feu

:

O fogo aqui 5 e aly fazendo entrada

Alcança o que mais longe fe acolheo

;

Tal andaua efta gente c'o defmaio

De ver que entre elles dera aquelle rayo.

Vafco Martins dobrando os golpes duros

Defpacha a multidão que tem diante

Martim Affonfo os tira tam feguros

,

Que o naó fofrerao peitos de diamate.

Poios ares do pô continuo efcuros

Faifca á fua efpada penetrante,

Nuno Alares de tal forte os defobriga

,

Que hum nouello traz feita a gente imiga.

O que pode fugir, por íeu mal tarda,

Qiie aly tinge de fangue a feca área

,

Quando ja chega a gente da vanguarda,
Que cortaua do rio a branda vea :

Nenhumdos inimigos tempo aguarda,
Vendo toda a campina de armas chea,

Voltao rédeas com medo , e fem fentidos

Deixaó graõ parte prelos, e feridos.

Tor-
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TornaÓíe os noíTos ja no íeu concerto

Marcham para Alcmqiier, paílao o Tejo,

AI7 fe aloja o Rey por ficar perto

Da guerra, do inimigo, e dó defejo

:

E porque o prazo a ambos era incerto

E o poder do contrario tam íobejo

Ao Condeílabre manda em continente

A's Tranílaganas terras fazer gente.

Partefe do arraial bem concertado

E a Mugem dormir torna aquelle dia.

Aonde dos léus ficou defamparado

Com trinta e cinco fós na companhia :

Que fabendo que os outros tem recado

Da jornada , e caminho que fazia

Temendo a muita gente de Caftella,

Naó quiferao prouar a fliria delia.

Com aquelles bons, e poucos fe aíTegura

Cheos todos de esforço, e de bondade,

E entre elles Antaõ Vaz que a fama efcura

Deixara da foberba antiguidade;

Se vencera outro Horácio na ventura.

Como o igualou no esforço , e na vontade

,

Qiie armado toda a noite a ponte guarda
Queixandofe do imigo porque tarda.

Sobre a ponte jurou que a naó deixaíTe

,

Por mais força de imigos que occorr«efle.

Té que o caualJo em Tangue nao nadaíTe,

E outra ponte de mortos fe fízeíTe
,

C^e fe o campo contrario fe juntaíTe,

E naquella hora a ponte accometeíTe
Que no rio que laua os arcos delia

Afogaria a fama de Caftella.

Dei"
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Deixemos a arrogância valerofa

Defte que em fea grande animo a fundaua,

Qje armado paffa a noite vagarofa

,

Em quanto o Condeftabre repoufaua:

A matiham defejada , e graciofa

Na coroa de hum monte fe moílraua,

Qjando cô os íeus partio fem dano ou guerra

E ja íe aloja alem de Saiuaterra.

A Montemir chegou noutra jornada,

E achou Nuno Fernandes de Moraes
Trlfte com gente fó, desbaratada

,

Que inda de hu^m fero encontro traz finaes^

Qae lá na groíía Arronches falteada

Fora dos aduerfarios naturaes ,

Donde efcapou ferido , e com trabalho

,

E vafco Gil o brauo de Carualho.

AíTaz fica o Pereira defcontente

Delia noua tam trifte, e defte dano
Por fer a mais daquella a forte gente

Com que elle ja vencera o Cafteihano:

Mas confolando ao capitão vallentc

Com palauras de amor , com rofto humano
Configo o leua a Euora , e em breue

As gentes chama, aos capitães efcreue.

Ia neíle tempo em Portugal entraua

O Cafteihano Rey na fua emprefa,

E com multidão bellica occupaua

EíTa antiga prouincia Portúguefa

:

Ia dos feus tinha os campos , que pifaua

Sem fazer conta aos gaftos da deípeza.

Ia faz mercês no reyno, ja das Villas
,

Que mais cufta o ganhalas, que o pedillas»

Ia



Cat?to Decimo Te^ceiko. 299
Ta do Mondego as praias reluzentes

Bebendo as puras agoas de criílal

AtraueíTaõ guerreiras , varias gentes

,

Que à vam conquifta vem de Portugal:

Bandeiras defenrolaô diíFerentes,

Que a Caftelhana feguem principal,

Galiza vem atraz, Cantábria fria,

Catalunha, Aragão, Andaluzia.

Dos lugares a gente pouco experta

Qlic ve aquelle exercito marchando
Pálida a cor do rofto , a boca aberta.

Por entre o mato efcuro fica olhando

:

Nenhum a vida, ou terra tem por certa,

Vendo do imigo o numerofo bando,
^,las quanto o feu temor he mais fobejo

Lhes vem da liberdade mór defejo.

Nifto o Rey defejado Lulitano

Com os feus mais verdadeiros
, ^ arrogantes

,

E elle mais esforçado do que vfano

,

Formando o campo eftá na frefca Abrantes:
E vendo de tam perto o Caftelhano

,

E os feus poucos , e em votos difcrepantcs

M?.nda Martim Affonfo o Melo oufado.
Chamar ao Condeflabre com hum recado»

Com fòs quinhentas lanças que ajuntara,
E com dous mil peóes mui pouco efpera

De Euora parte , e logo aly chegara
Se com azas aos feus trazer poderá

:

Duas legoas da frefca Abrantes para
E com íeíTcnta lanças

, que efcolhera
Vem ver ao Rey famofo o bom vaíFallo

,

E o Rey do real parte a efpcrallo.

Se
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Se loag teae outra hora de mór gofto

Fácil fora a íaber
, quem vira entaó

O modo das palauras, rifo, e rolto

,

Em que a Nanalures moílra o coração.
O Tejo os vio

5 que as agoas neííe pofto

,

Só para os contemplar, deteue então
Moueado as crefpas ondas de alegria

Com as doces palauras que ihe ouuia.
Daly á reai tenda logo o leua

Confelho, e fauor pede, elle relata

O que em tal tempo, e preíTa fazer deua
Ao que o contrario Rey ordena , e trata

:

E por Nunalures ver quanto releua
Poupar aquelle tempo , o naó dilata
Ao feu alojamento volta , c antes

De vir o dia , eftá na bella Abrantes.
Entra o Rey- no confelho duuidofo

Aonde o principal bando logo atalha
O deíTeaho importante, e valerofo
Di ao CaMhano PvC/ dar a batalha:
Him confidera o campo numerofo
D j aço duro veílido , e fina malha

,

O itro os noilos
, que fao , inda que oufados

Poicos
,
pouco íeguros

, pouco armados»
lulgao o intento feu por temerário

,

Cada hum aponta, e fegue outro partido
,

Que era apartarfe á fúria do contrario
Por naó fer prefo alem de fer vencido

,

Era o confelho igual , nas razoes varia

Só de hum mefmo temor bem mal nacido
Ao B^ey o coração pede outra coufa.

Mas veado-os contra íl fallar, naó cuia.

Quan-^
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Qiiando a fallar íe moue aquelle cuíado,

E claro defeníor da pátria íua.

Para o Rey entre os oi.trcs eclypíado

Como antêpofta ao Foi cutluiTia a Lua
j

Só da cabeça e elmo defaniiado

,

E da manopla a niaó direita niia

De langue as armas tintas, e na efpada

A valerofa maô como apunhada.

Comio Senhor ?( dizia) e pode tanto

O temor entre es voílos tam valentes ?

Que em lugar de deíprcíò, tenha efpantcv

Da fraca m.ultidao de armadas gentes ?

Que naò olhando ao ferero. e lanto

Qiie cuíluma abater aos mais potentes

Einjuílos colMçofcs cá da terra,

Temais o riíco de huma injuíla guerra?

EíTe nome que tendes adquerido,

E eíle reyno que tendes conquiílado

Como vos virá a íer reftituido.

Se agora ( o ceo naò queira ) for tomado?
Se fem batalha em fim fordes vencido

Sendo de bons , e poucos ajudado
Depois fugeito o pouo , o mar em meo
Como conquiílareis a hum reyno alheo ?

Animo bem fenhor, ponde a ventura

No voíío esforço , e em noíío nome antigo
Dai luz a cíTa vam fombra , fraca , efcura ,.

E naó creais ao roílo do perigo

,

O ceo vos ama , o ceo vos aílegura

,

O contrario vos bufca , e eu m.e obrigo

,

Que veja na batalha o defengano

,

<^e quem bufca o naõ feu ;, bufca feu danno»

Evos
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E vos ó Portuguefes valeroíbs

Só nas palauras curtos, e atalhados
Tanto nefte confelho duuidofos
Coino contra elle em armas esforçadoe :

Naó tira o fer difcretos cautelofos

Serdes como vos fois fortes , e oufados
,

Mas tira ao noíTo Rey huma alegria

Do defejo , e valor que em vos confía.

Quantos citais aqui que nefta empreza
Seguindo o mefmo amor que a mi me obriga
Com forte , e pouca gente Portuguefa

Már numero venceíles da inimiga ?

Naó tendes inda a mefma fortaleza ?

Naó fuftentais a m.efma fama antiga ?

Se em varias partes ja todos vencemos
luntos fem guerra, aqui porque tememos.

Naõ afronteis ao nome que ganharão
Os famofos auós donde vieíles

Que ao Mauritano Bárbaro tomàraó

As terras que atégora defendeftes

:

Suílentaias com a honra que as deixarão

E com a que depois por vos lhes deíles

Naó fe va gloriando hum campo armado
De achar Rey Português defamparado.

Naó deixeis os -fepulchros leuantados

De voíTos immortais progenitores

Para de imigos pés íerem pifados

De que elles foraó fempre vencedores j

Ou leuemos os nolTos que enterrados

Ouço gritar com v^zes , e clamores

Que elles pelejarão tnais de vontade

Por nofla honra , c fua liberdade.

Po»
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Por naô irmos tam fós vantes com elles,

E achareis os imigos que vem fós
,

Porque naô pede auer rrais força rielles.

Que em quanto nos faltar esforço a nós

;

Com mais frio temior vem os mais dclles

Do que moftrais no roílo alguns de vós
,

Nem he tam grande â furiâ da tormenta

ComiO o temor , € aprcíTa a reprefenta.

Porém fe eíla razaó deíamparardes

Seguindo outros 'coníe lhos fem.entidos

Deixando a voílo Rey, nao por ccuardes

Mas de vofTo valor grande efquecidcs;

Ou fe elle cuifer ir aonde o leuardes

Por caminhes incertos, e perdidos:

Eu fó com os meus, com eíla , e fem rcceo

A patíia liurarei de jugo alhco.

Qiiem encontra o íeu Rei fe lance á parte

Do contrario
,
por medo , ou por reípeito

Moftre feu pocjer todo , esforço , e arte

Contra o valor dos meus, eo defte peito;

Antes fe peica a vida em mãos de Marte,
Que a minha pátria , e rcyno ver iugeito

Morreo Nunalures ouça o m.undo todo
Conte a fam.a porque , e de que modo.

Seiícentos caualleiros coílumados

Tenho a vencer comigo o Caílelhano

Com mais dous mil Infantes esforçados

Dos quaes tem recebido o mefmo dano

;

Com eíles verdadeiros, e arrifcados

,

E com o valor do nome Lufitano
Prometto á menha pátria Portugiiefa

De vencer , ou sioii er na mefma emprega*

Em
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Em quato ifto dizia o que fem medo

Ao Rey para altas obras animaua,
Eílaua o clauílro em timido fegredo
Nenhum lhe relpondeo , ninguém fallaua

;

Como o ribeiro manfo, alegre, e ledo
A que algum vallo o curfo repreíaua

Tomando outro lugar para á verdura
Corre por entre as pedras , e murmura.

AíH como acabou neftas razoes
^

Aquelles a que o medo efcuro , e lento
Tinha contaminado os corações,

MurmuraÓ deíle oufado atreuimento:

Aprouao-no fomente alguns varões

Qye tem a tenção mefma, e peníamento,
Mas faó tantos os mais, que eícaílamenre

Oufà fallar aquelle que ifto.íenter

Para os feus fe tornou ISJuno Alures, quando
O Sol por entre as ondas íe efcondia

A todos fe moftraua amigo, e brando

ComxO quem delles ja fe defpedia;-

Primeiro com razoes Lhe eíl:á lembrando

O que á feu Reyno,e Rey cada hum deuia

O nome, a Uberdade, a honra, a fam.a

Que tanto fíos corações obriga , e chama.

Depois lhe conta tudo o que paíTàra

No confelho , as palauras quediílera,

O que ante o Rey , e os íeus firme jurara

O que por parte delles prometera;

Oue fe todo o feu campo o defampàra

Que elle comprir por fua parte eípera,

E com 06 que o fegnifem a efta forte

íiiier antes que ter vida, honrar a morte.

- LogQ
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Logo huma voz leuanta a forte gente

Que enchendo hu valleos monte? refpondiaó,

Que querem morrer todos juntamente

Seguindo ao capitão que aly traziaõ;

Com impetu , e valor fero , e valente

Com bellico rumor rodos feruiao

Qual em o mato verde o fogo ifento

A que moue aíToprando o manfo vento.

Nao era ainda a Aurora aleuant^da

Quando para Tomar marcha a bandeira

Da gente a Marte , e Lufo coníagrada

Esforçada, leal, e verdadeira

;

E por bufcar aos feus mais larga eftrada

Nefta forma feu campo o graô Pereira

Efperando que chegue o Rey potente.

Que os campos cobre já de armada gente.

Sabendo o Rey loaô deíla partida

Delia enojado aflaz , bem ponderaua

O valor de hum varão, que a própria vida

Tanto por feu feruiço defprezaua :

Porem os feus com inueja conhecida

Inda que em razoes varias fe embuçaua
O julgao por rebelde, e por culpado,

E por defprezo hum feito tam honrado.

O Rey que bem conhece a tal vaíTalIo ,

E a tençaó que eftes feus contra elle tem
A Tomar aonde eílá manda chamallo
Por Ioa6 AíFonfo o bom. de Santarém;
Por fer homem capaz para obrigaIJo

Do feu confelho , Nuno o naó detcm
Antes ao Rey por elle pedir manda

,

Que o deixe ir acabar nefta demanda.
V Tra»
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Trás efte outro varaó de grande conta

Lhe manda o Rey dizendo que voltaíTe

Que fe com eile o íeu recado monta
Aquelle fó recado o obrigaíTe:

Elle já enleado neíla afronta

Sem faber em que modo feefcufalTe

Defpede o meíageiro pola pofta

Dizendo que elle hirá dar-lhe a repofta.

Outra vez em coníeiho o Rey famofo

Com os ícus fobre a batalha eilá prefente

De fe ver já no campo coblçofo

E fó de quem o atalha dcfcontente:

Onde hum varão illuftre , e animofo

O Doutor Gii Dofem firme, e prudente

Vendo culpar a Nuno que naó veo.

Aífi faiou ao Rey de esforço cheo.

Como em tam fortes peitos fe confente

De huma vil fem rezao tantos eílremc s ?

Temer a guerra , e ir contra hum valente

Qiie nos obriga aqui lio que deuemos

,

Que offenfa faz ao Rey que eílá prefente

Se nós em o na6 feguir ja o offendemos.
Senhor dèile a batalha, e quem recuía

Na6 tome a dom Nunalurez pos efcufa,

A ifto o Rey moftrou tam ledo o rofto

Que os outros mi*.d ao logo o parecer

Alguns diffimulando o feu deígofto,

E outros mcfirando nelle o feu prazer :

Polio campo á batalha já difpoíío

Começa a alegre noua a difccrrer

Armas, armas, gritaua a gente bel Ia

Viua el Rey dom loaõ contra Caftella.

Man*
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Manda a Nunalures logo hum mefageiro

Que em Tomar o efpere no oatro dia

O quão contente fica o caualleiro
,

E aluoroçada a forte companhia :

Nao cuida que he recado verdadeiro

Polo grande defejo com que ardia

Inda o ceo das eftrellas íe sdcrnaua

Quando para efperallo já íe armaua.

Trazendo o dia o lúcido planeta

Defperta o tambor rouco > o Martio bando
Rincha o cauailo á falua da trombeta.

Que aos animofos Martes vai chamando j

A gente aluoraçada , e inquieta

Para lomar em tropa vai marcliando,

E com esforço igual, e igual defejo

Por agoas de Nabaó troca as do Tejo.

No ^rajo os caualleiros fignifícaô

De amor ledas diuifas , e tenções

Efpofas , mais , e irmãs chorando ficaô

Nas lagrimas moílrando os corações :

Ao ceo pola vitoria logo aplicaô

Romarias
,
jejuns , e deuaçocns

Cora os olhos vaó feguindo aquella emprefa
Que eftas armas lhe dera a naaiieza.

lá via o Condeílabre as varias cores
^

Das alegres bandeiras que voauao ,

O marchar compaílado dos tambores
Que em ecco dentre os montes fedobrauaô
lá da villa os quietos moradores
Sobidos dos outeiros contemplauao
De lugares tam vários gente junta

Hum íe efpanta, outro conta, outro pregimta,

V u Nuno
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Nuno Aliires mais alegre rquellc dia

Do que em nenhum fe rinha aly moílrado
Hum mcfageiro ao Rey contrario enuia

Que de ouíadamente eíle recado

:

Que clle para a baralha o defafía

E o eípera vencer em campo armado
Se logo de íeu Rey naó deixa a terra

Que injuíla mente occupa com vam guerra»

Diilo o contrario Rey mais indignado
,

A quem o esforço em ira enuolto crece

,

Diz , que nao dá repoíla a tal recado

,

Nem ao Meilre de Auis por Rey conhece

:

Que o nome que hum, e outro tem tomado
Com que a dar-lhe batalha fe oíFerece,

Com armas tirará, e a terra fua

Fará que a leu pelar lhe reílitua.

Com ifio o mefageiro fe partio.

Para a repofta dar ao bom guerreiro

,

È caminhando aíli, gritar ouuio

No m^ato a hum Caftelhano caualleiro

;

A'qu2lla parte de preila acudio,

Quando conhecem dous ao m.eíLigeiro

Qiie do campo com elle em companhia
Mandará Nuno aquclle mefmo dia.

Eraõ eíles dos íeus fortes, e oufados,

VinhaÔ bufcar efpia do inimigo,

E naó forao no intento defcuidados

Que eíla acharão fem rifco, e fem perigo:

E ainda que com queixumes , e com brados

Inuocaua o fauor do campo amigo
Ficaua eíTe remédio tam diftante

,

Que era eíle gritar feu pouco importante.

Tra-
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Traziao-no entre fi como elcondido

,

Quaudo o bom companheiro pareceo

Ouuindo o gritar mais por íer oimido ,

Que polo dano , e mal que rcccbeo

:

Ledos os três, e trifte o que oprimido
A leu deílino a vida oíFereceo

Vem de Nabaó a praia em tempo breue,

Porque outro nouo caio os naõ deteue.

Apeiraó-fe aly numa íloreíla

,

^E em quanto os dous com o prefo fc detinhaô

O melageiro a Nuno manifeíla

O recado que traz , e os dous que vinhaÓ

:

Nada a rcpofta altiua achou moleíla

Só á prefa accudio
,
que os outros tinhaõ ,

Deixa a geute que a rouca caxa incita

Que em ordem de batalha fe exercita.

Vai ver ao Caílelhano , e ouue quanto

Poderá pôr receo a qualquer peito
,

Mas o íeu defconhece todo o eípanto
,

Que he para feu valor o mundo eilreito:

A vida lhe concede aly com tanto

,

Que mollrãdo ante os feus que he fem relpeito

Diga; do campo imigo preguntado

Que vem de medo , e de armas carregada.

De tal forte enfayou , e fez o eípia *

Que ao campo dobra as forças , e elperanca.

Cada hum aluoraçado do que ouuia

Acha o braço mais forte, e leue a lança:

Daly fe parte o Rey contra Leiria

Aonde também o contrario nad defcanía

Bebendo as doces agoas
, que nao nega

O defejado Lis que os campos rega.

Diante
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Diante parte Nuno , e buíca aííento

Aonde melhor o exercito fe veja

lunto da altiua Ourem, cujo apofento -

Defejou Baccojá com grande inueja:

E diípondo por obra o penfamento

Forma-fe o campo em ordem de peleja

O Rey eftá num alto, aílaz contente

De ver tam deftra a bellicoía gente

D'entre efta turba armada que occupaua

Matos , charnecas , brenhas , monte , e prado

Hum corfo mui veloz fe aleuantaua

Do campo a todos partes acoílado:

A gente toda em bandos fe abalaua

Com alarido o monte aluorotado,

Té que á tenda dei Rey foi tomar porto

E aly ( prefagio raro) çahio morto.

O' quanto a popular gente fe altera

Com os alegres princípios deíle agouro

No facceJo que ao Rei dltofo elpera

O Tejo 5 o Guadiana ; o Minho , o Douro

:

Pofera o pouo aquella incauta fera

Entre o animal de Hele , e branco touro ,

Em rc-iiuneraça6 , honra , e memoria
De fer primeiro indicio da vitoria.

Eis no outro dia parte a leda gente

Para Porto de Mos aonde ja fora

Vencida de dom Fuás fabiamente

A gente que a Mafoma faUb adora :

Nunalures mais alegre, e mais contente,

Quanto fua efperanja fe melhora

Com cem ginetes vai contra Leyria

,

O campo defcobrir que el Rey trazia.

Eftá
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Eílá a fermoía terra íituada

Ku-na planície freíca , e deielrofa

,

A huma rocha íngreme cncoftada

D(^nde o caftello a rnoílra mais fermofa

;

De dous alegres rios rodeada

,

E de frefca verdura graciofa

,

Valles ao rèdedor verdes, fombrios.

Que cortaÔ manfamentc os brandos cios.

Nao podia o Pereira oufádo , . e forte

Ver da montanha a gente que le efpalha

Pollos fundos valles , de tal forte

Que qualquer monte efpeíTo a vifta atalha :

E antes que o Sol dourado as ondai corte

Vé de eípaíTo o lugar aonde a batalha

Determina de dar ao de Callella

No qual durará fempre o nome dejla.

Huma charneca igual larga ^ e comprida
Depois feita dos noíTos plana ertrada

Nem de outeiros , e vai' -s oprimida,
Nem de afperos barrr.ucos atalhada :

Para outro mór e:-:ercito efcoihida

De maior óultidaó de gente arrp.ada , .

Que pode ter em pajb , e cm. c^ ipanha ,

Quanta tem Portugal, e enc-rra Ileípanha.

Voltou ao arrayrl coíit ^mm -i^.p.z^

Que ao Rey, e 3 Teus f^rfido^^v". ^raua

Como o roílo í.>. F .jo,. cu de í-^iana

A quem a noite . ^cir a amecl.?nt:*aa

:

Entaô lhe diz da gente Ca.vihaua
Que nem dos altos moaici fe çnxergaua.
Que por ter já por certo o 5m. da vida,
Viua eftaua nas couas efcondida^

Mas
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Mas já he tempo, ó Muía minha amada
Que o eílylo deixeis fuave, e brando

,

Porque com voz fonora , e entoada

Vá meu verfo entre as armas retumbando

:

Deixai a fonte a Phebo confagrada

Aonde alegre habitais, vamos cantando

Rios de fangue pálidos , e efcuros

Mortes , encontros vários, gclpes duros.

Hum dia antes daquelle que fobio

Da terra a tomar poile do alto ceo

A que o filho de Deos virgem pario-i

Que para nos fobir de lá deceo

;

Qiiando do Sí)1 , e eltrelias íe veftio

Aquelia eftrella, de que o Sol naceo,

E eílampou Ibbre a Lua as plantas beIJas \
A que admirou ao ceo , x\njos , e eílreilas.

Parte íoao o Rey forte animoíò

Nos poucos feus, e em Deos mais confiado

A bufcar o contrario poderofo
,

Que á batalha já tem delàfiado:

E de Caftella o campo numeroíb

De Leiria partio quafi afrontado

;

'Que com difiguaIdade tam notória

Tem por afronta a honra da vitoria,

E o Key que no caminho o poílo efteue

Em. a batalha naó dar fanguinolenta

Paliar quer a Lisboa em tempo breue,

Qae conquiílala alli mais lhe contenta j

Mas nenhuma das obras he tam Icue

Como o valor , e esforço çcprefenta,

Que os poucos corações muito leais

Coaio cabejas de Hydra crôcem mais.

Che-
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Chegou ao campo a gente Porruguefa,

Que á íuorte offerecida , o golpe aguarda ;

E^^aimada mais de amor, e fortaleza

Põem a Leiria á vifta da vanguarda

;

Andaua Nuno aly com tal deftreza

Que a todos acudindo a nenhum tarda

Gouernando, e dífpondo os efquadrôes

E enchendo-lhe de esforço os corações.

Niíto três caualleiros que aíTomauaó

Ao campo Português pedem feguro,

Por Nuno Alures Pereira preguntauaõ

Que armado fe lhe ofFerece de aço duro;

Por o Rey Caítelhano o conuidauao

A promellas muy grandes de futuro

Se deixaíTe a feu Rey , e a feu perigo

Que eftaua claro á vifta do inimigo.

Diogo Alures dos três era o primeiro.

Que da parte delRey ao irmaõ falia
^

Marichal de Callella , o companheiro ,

Pêro Lopes , o outro era de Ayala

:

Mas daua tal reporta o caualleiro,

Que lhes naõ dá lugar de replicalía,

E elles voltando as rédeas pola porta

LeuaÔ mais de leceo que reporta.

O noflb campo em armas , e ordem porto

,

Eípecando batalha, o Caftelhano

De hum vento leue , e vaô que traz no rofto

Como artuto , e íagaz temendo o danno

;

Com huraa volta muy larga , toma o pofto
Que do Sol tem tomado o Lufitano

,

Ao qual nada detém , nada acobarda
Qye abrindo os efquadrôes muda a vãguarda.

Eis
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Eis quando os atambores ja foauao,

E vem marchando as gentes deCafteila

O' Oeos que os corações fe congelauaô

Com o pauor que fazia a vifta delia
;

Os outeiros, e os campos fe qualhauaô

Da efpeíTa multidão armada , e beila

O Sol tocando as armas rutilantes,

E rinchando os caualios efpumanres.

Os contrários de longe apercebidos

Tocando ps inftrumentos vem de Marte;
Da gente fe ouuem vozes , e alaridos

Tremoiando os pendões de parte a parte

;

O Sol que eílaua olhando os atreuidos

Feria de huma parte, e doutra parte,

As plumagens dos elmos , e áureas criílas ,

Bandas , tenções , efcudos , Ibbreuiftas.

Naõ virâó*tam iuftrofa companhia
Os campos de Pharfalia antigamente.

Nem o Simois a vio quando corria

Enuolto cm negro íangue, e fogo ardente;

Qual efta á vifta humana parecia

De diuerías, nações de varias gentes

Vários trajos , e cores , e o. trombetas

Da que veftem na guerra os MaíTagetas.

O numero das gentes do inimigo

Parece a alguns contado íèr patranha.

Porém no campo o Rey tinha conllgo

A flor de Portugal cora toda Hefpanha

:

Das terras que perdera clRey Rodrigo,

E de França , Gafconha , e de Alemanha
Catalais,Bifcainhos, e Leonefes

,

Galegos, Andaluzes, Montanheíes.
Ti-
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TinhaÔ os Portuguefes rebelados

Da íoberba vanguarda a deftra maó,

E deftes contra a Pátria leuantados

Dom Pedralures Pereira he capitaó;

Setecentos dos nobres leua armados,

Contra o menor, e mais valente irmaõ,

E de Alcantra o Meílre outra ala tinha

Que com os mais ellrangeiros d' armas vinha.

Pedro do Marquez filho de Vilhana

Famofo Condeílabre de Caííella,

Traz de luítrofa gente Caftelhana

A dianteira , e grandes copias nella

;

Fermofa á viíla , arrogante , e vfana
,

E mais que para a ver, para temella

Tn.z deftas alas logo outras fícauao
,

Que a dous lados do campo fe eípalhauao.

Era fem conto a gente que o feguia
,

E a que o Rey tem configo naó me atreuo

A affirmar liure aqui quanta feria

Que na fé dos melhores delia efcreuo

,

Mais defetenta mil de homens auia

No exercito contrario , e no que deuo
A fugir d' afeição mal informada

Naó fe diz que era toda gente armada.
Poftos diante , os noíTos pareciaó

Qual ante o mar parece o Tejo brando
Diz hum

, que fó féis mil de armas feriaa

Outro mais de dez mil todos contando
j

Ou fe conformaõ niílo, ou defuariaõ

Mas tam defigual era o Martio bando
Que tinha o Rey contrario por injuria

Vfar contra tam poucos tanta fúria»

Dos
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Dos noíTos verdadeiros , e esforçado»

A vanguarda leuaua o graõ Pereira

A ala direita , que hc dos namorados

,

Verdes as guarnições , verde a bandeira ,

Saó duzentos mancebos conjurados

A terem na batalha a dianteira

;

E o capitão fó digno de regelos ,

' Mem Rodrigues Ic diz de Vafconcellos.

Antaó Vafques d'Armada he na fegunda
De outros duzentos fortes caualleiros

Com alguns Ingrcfes nobres, que a fecunda

Britania então nos deu por companheiros :

Que antes que a cizânia baxa , immunda
Profanaffe íeus ritos verdadeiros

,

Eraõ irmãos em armas para á guerra

De Portugal os Reys com os delnglaterra.

Regia a retaguarda oRey famofo

Com o reftante da gente Portuguefa , ,

Tam alegre, e esforçado, e tam ayrofo.

Que aos feus eílá dobrando a fortaleza
;

Ia como final horrifono , efpantofo

,

Se moue a gente em nouo fogo aceza

,

De hum campo , e outro ja foa â trombeta

E manda ao Condeilabre que accometa.

CAN-
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CANTO XIIIL

Contã'fe ahatnUu real até o dhbarate ddRey

de CaftcÚã^ qnc fe retira a Santarém: Diante deU

le no 'caminho worre 'vakrofamente Fajco Martin\
éie Âdelo. O Cor.dijiabre fígue o alcance do inimi-

go: ElRey recolhe as gentes ao lugar da batalha :

Conta^fe a defajirada morte de dom Diegalures Pf-

reira : O Condcjiabre ^vai a nojja Senhora de Seifa

em romaria, O Rcy 'vencido Je embarcd parafeus

rejnos.

(raá

COm o fom medonho os montes fe abala-

OTejo fe turbou, eo Guadiana
Pauorofas as ferras fe inclinarão

Tremeu a terra antiga Lufitana

Os cauallos de Apolo fe encrefparao,

E elle negou o roílo á vifta humana,
E retumbando o ecco no vaó dos montes
Fez refponder graõ tempo os Orifontcs.

Tornafe o ar de fetas logo efcuro

Nuuens de negro pó ao ceo fubindo
As pedras refoando no aço duro

,

E as lanças de arremelTo vaó zenindo:
Cerraõ-fe as alas juntas , fica hum. muro
Das lanças campo, e campo diuidlndo
Tudo em defiguaes vozes arrebenta

Eftrondo ^ coiíufaõ ,
grita, e tormenta.

Fo*
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Foraó do fom horrifono efpantados

Muitos da primeira aia Lufitana

De alguns tiros aos noíTos defufadog

Que vinhaó na vanguarda Caftelhana

:

Que até aquellesr bons tempos celebrados

Nos na6 moftraua a vil malicia humana
Que com eftrondo , e fumo que faziaõ

Aos noflbs forças , e armas íufpendiao.

Mas ja de Nuno a riguroíá eípada

Com golpes fem medida , e fem defefa

Fazendo entre os imigos larga eftrada

Abre caminiio á gente Portuguefa :

Vai los fazendo vai de gente arrríada

Com defufada, e eílranha fortaleía

Para liuma ^ e outra parte os golpes dobra,

E atras delle a vanguarda esforço cobra.

Dom loaô Afíbnfo o valerofo Conde
Que ante lodos moueo com fúria eílranha

Na Pátria gente a fera lança efconde

E em gfitos vem dizendo ; viua Hefpanha

:

Da outra parte Nunalures lhe refponde,

Que faz tremer com golpes a campanha

,

Portugal , Portugal , e á voz que lança

Com a fúria da eípada fe abalança.

O' golpes neíla idade tam mal cridos ,

Que os montes de Colippo em Ecco vao
Teu^raÕ grande efpaço repetidos

,

E o Lis que as crefpas agoas teue então

,

Huns caem até os ombros diuididos

,

Doutros partido o corpo cobre o chão

,

Parteníe arnefes
, greuas , e celadas

,

Qual fe foraô demaíTa fabricadas.

Voa-
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Voauaó poli o ar confufamente

Rachas de lanças , malhas , fetas duras

,

Failbando das armas reluzentes
,

Linguas de fogo pálidas e efcuras ,

Qual impelido vai
,
qual liuremente

Atropellando os corpos , e armaduras

Até parar naquelle eftrago horrendo,

Que o grande dom Nunalures vai fazendo.

Nadando em fanguealheo, e carregado

De virotes , de lanças , e farpões

Como o Lião de Libia magoado
Bramindo vai cortando os eíquíídrocs;

Hum ribeiro de fangue corta o prado

Tingera-fe nelle as plumas , e pendões

Lanças, braços, e cabeças, pernas corta

Só íhe pára diante a gente morta.

Com hum grande tiopel de caualleiros

De Alcântara o Meílre aly foccorre

Rompendo em Nuno as lanças os guerreiros

Como o m.ar quebra as ondas na alta torre

:

De hú golpe a Icus pés cham.a es dous primeros
E entre elles eftirado o Meílre morre
Partido o elmo em dous com huma ferida

Donde exalado em fangue lança a vida.

Deftes golpes mortaes como atordidos,
E da fombra luzente do aço fino

Pifando corpos mortos fem fentidos

Ia voltaó os de atras perdendo o tino;
Aly a grita , as vozes , c alaridos

Dos que guiaua á morte o feu deftino

O campo , o Ceo , e os montes atroauao

£ as efpadas ardentes fe encontrauaõ.

Neftc
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Neíle tempo dom Pedro o de Vilhana
Com a fúria das gentes que trazia

Vai rompendo a vanguarda Luíitana

Para onde o Mem Rodrigues fe ellendia

:

Aly fe esforça a gente Caftelhana

Que em bando fobre as alas recrecia,

Mas de hum crefpo furor arrebatados

Se enuolucm na batalha os namorados.
Mem Rodrigues enfopa a dura lanja

Rui Mendes o irmão emprega a fua

Vafco marrins de Melo naó defcanfa.

Que elle fó faz batalha fera , e crua

:

Aonde do braço feu o golpe alcança

Deixa o fangue banhando a carne nua

,

E he tanta a gente armada com que entende
Que nenhum golpe em balde fe deípende.

De cá moue Antão Vafques que batendo

Qual jauari furiofo os dentes vinha

Sam lorge aos feus , Sam lorge vem dizendo

E a fua efpada ás outras encaminha

:

Por lanças , por efpadds vai rompendo
Nenhum dos feus trás elle fe detinha

Para onde o valeroíò , e bom Pereira

Aruora entre os imigos a bandeira.

Osj valentes Ingrefes quedefejaõ

Moftrar de íeti valor toda a bondade
Com esforço immortal por nós peleja6

Que Jbem moílraõ nas obras a vontade

,

Os contrários Francefes os inuejaó.

Que ainda que os anima, e perfuade

Numero defigual de armadas gentes

Defmayaõ vendo os poucos tam valentes.
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Tinha de negro langue feito hum lago

Que em já defuntos corpos faz repreza

Fazendo áquella parte grai de eftrago

Na gente amedrentada fem defeza

Quando o Mefíre feroz de Santiago

Entra com noua força refta empreza
O' Deos que então fe via em grande aperto

Nuno que o ceo de Ianç?s ve cv.beito.

Andaua o fero , e Lufitanc Marte
Entre nuvens de lanças , e farpoens

Correndo a huma parte, e outra parte

Suftentando na viíla os erquadroens:

Aqui , e aly ferindo fe reparte

Iguala os caualleiros, e pece?,

Mas na confufa gente que recrece

H nem aos feus guerieircs ap parece.

Mas o Rey Português que nelle atenta

£m quem fó tinha a P.itrlâ iuílentada

Ante os feus animofos fe apreíenta

Com huma facha na maô dura , e peíada:
E qual o Sol na fiiria da tormenta
Alegra a gente náutica infiada,

Que foruerfe no abifmo vio mil vezes

Tal o Rey fc moílrou aos Portuguefes.

A elles Luíltanos esforçados
,

Que eu íou Rey voíío , e vofo companiVeiro
A elJes ( vai dizendo em grandes brados )
Vamos defenganar eíle eílrangeiro:

Trás elle os Portuguefes animados
Seguindo o feu farol taò verdadeiro
As forças renouando , os braços mouem
Contra as gentes fem conto q^ue.aly chouenu

X Leua-
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Leiíaraõ com efte impetu furiofo

Do campo híi grnncie cipaífo oç cíquadraoes

Qi^al cuíluma no inuerno rigurofo

Romper vallos o Tejo^ emarachqens ;

.

lá enuoltos no combate pjerigòfo -

Defamparaua. o íhngue ós coraçoens

Vendo aos no!Tos , e ao Rey
, que iem receo

Ferindo ousadamente anda- no-meo.

Dom loao Aftbnío TeJo o Ccn4eoufado
Vendo os feus já de volra ,;.e4e vencida

Do lugar que efperou defefperado

Honrando a morte certa, cerca deixa a vidar

Ante el le cerre - .j.á d èfei^ganado ;

Outro que á morte opfedo ífeiconu ida

Por nao ver triunfar daquella emprefa

O defeníor da Pátria Portuguefa.

'Eíle lie dom Pedro o fero capitão

Por imigo da. Pátria menos dino... ;..

De fer do grande Nuno caro irtriaô.o oín/
Q-ie poiio esforço feu tmiiií perigrino U:r:'

O qual venda^que anima osjeus. em.yao
Porque á morte-os entrega ^ifei^ dedico/.

Tendo por aíFrohtoza a^^ida- cliara

Entre os contrários fere , e naÓ repara.

Té que jiuma groíTa laraçataíTaz ligeira

' Sem ferver do n de fora defp.eâ^ida . ,,

:

C
i.Defribrá em terra o mi fepo! Pereira

Que coaio nouo.Meílradoiípnerde a vida

ISlaquella fatal "hora derradeira^ o -'.ist

'

O vio (O -irjnao
,
porém íiao iabmieidíi i'

E por fegredo occulto ;!^tm"fuípeiíado:

.iSIao foi^ÍEU corpo mais^ Hajcampo achaido*;
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Aly morre dom Pedro o de Vilhana

De Santiago o Meílre íè retira

Depois que feu poder o defcngana

Sandoual hum , e outro aly folpira
;

Defordenada a gente Caftelhana

Huma antepofta á outra as coílas vira

De volta os noíTos nella vao ferindo

Huns Sam lorge gritando , outros fugindo*

Morre toda a nobreza de Caílella

Muy valerofameníe pelejando

Marichal, Almirante: c Medres delia ^

Condes de Haro , Mayorga, eVilhalpando

A flor de Hefpanha valerofa , e bella

Fora termo infinito hir recontando

Os que por conquiftar a terra eftranha

Deixarão o melhor de toda Hefpanha.

Os contrários ginetes , que occoriao

A' retaguarda já delàmparada

Contra os noílos com ira arremetiao

'Que eraõ gente plebea , e defarniada :

E inda que oufadaraente a defendiao

Pedem foccorro em voz deíconcertada

O Rey voltando o roíío dqueila banda
A Jõccorrer-lhe o CondeílaÍ3rc manda,
Nuno mouendo o paíTo vágarofo

Com Q graô pezo das armas magoadas
Tintas no fangue alheo cobiçofo

Edéfarpoens, e Tetas fameadas:

Hia guiando ao paíib pcrigoíb

•^Empeçando nas lanças derramadas

Quálò^touro feroz agarrochado

No campo aonde corrco deíam.paiado.

X ii E por-*
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E porque ve que á preííá vai tardando

Esforja a voz, e o palTo
,
porém nifto

PaíTou por junto aly galopeaiido

O Comendador mor da cruz de Chriíto;

Pêro Botelho illuílre^ e venerando
Que o perigo dos noíTos tinha viílo

Chama ao Pereira, do cauallo dece,
E pola rédea, o Icua , e lho oííerece.

A cortefam ofFerta Jhe recufa

O capitão famolo , e o Botelho

Vendo que nem o aceita, nem o efcufa

Por força , cortefia , e por confelho ?

O faz encaualgar fem outra efcufa

,

E o que he de corteíia claro efpelho

Parte corrido em ver que aquelle o vença

No em que elle a tantos fez mais diíFerença»

O' fambía bondade, ó cortefia

Só dina de altos homens valerofos,

Qtie em outro peito illuftre naó cabia

Aonde ouueíTe defejos inuejofos

:

A pó fica o Botelho
,
que podia

AíTi fazer inueja aos mais famofos.

Porque outro caualleiro a tempo acuda

Aos que grita*ndo pedem fua ajuda.

Que he ifto, entra dizendo odeílemido,
Valerofos foldadós Luíitanos ?

Voltai Que o campo temos já vencido

Demos nm a eftes poucos Cáftelhanos;

Logo hum junto a feus pés deixou partida

E aos outros moílra efquiuos defcnganos.

E os que vencidos já volcaua6 codas

Cortap com golpes feros, e repelias.

Qiia
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Qual o deftro Sabuio encarniçando

No jauari cruel ,
que eftá grunhindo

Os que á vifta arély lhe andaó ladrando,

E a qualquer fucinhada vaó tugindo;

lá de huma parte , e outra vaõ pegando

Os dentes entre as cedas imprimindo,

E por inílinro próprio o fangue bebem
Sem /entiras feridas que recebem.

Defta maneira os noílos íe miíluraõ

Atras do capitão que fere , e brada

,

Porém muy pouco os golpes duraõ

Que os imigos lhe fazem larga eilrada

;

Feridas dando vai que naó fe curao

,

Nuno que nao defcanfa a fua efpada,

E com a gente imiga que fe efpaJha

Sc declara a vitoria da batalha.

O Caílelhano Rey pálido, e trifte

Vendo a fua bandeira eftar por terra

,

E que he jà pouca a gente que refifte ,

E muita a que fugindo os paíTos erra.

Mortos os capitães em que confiíle

O reparo da gente , e fim da guerra

Animo, langue, falia, e cor perdida '

Num ligeiro cauallo falua a vida.

Por campinas
,
por montes , c efpcíTurji

D'alguns dos feus fomente acompanhado
Pola fom.bra da noite negra efcura

Com o rodo baixo , triíle , e defcorado ,

Vai chorando o fucceíTo fem ventura

De Hefpanha largos annos lamentado
Conuertendo-fe em penas , e em receo

O magnânimo esforfo com que veo.

Quam
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Quam pouco monta a fraca força humana

Se o poder Jhe naÒ vem da maõ diuina

Como fe esforça em vaô , como fe engana
Quem fem fauor do ceo fe determina:
A gente mais foberba , e mais vfana

Mais perto eftá do eílrago , c da rjyna

Que quâdo Deos contra ella , húa liorainfpira

Tem o Sol, abre o mar, e as fetas vira.

Quanto ó poucos , e ouíados Portiiguefes

Agora mais ingratos , e efquecidos

Deueis ao jufto ceo, que tantas vezes

Foftes delie em bataliias foccorridos:

Quantos cetros, pendoea , lanças e arnezes

Por ellea voífos pés viftes rendidos

Vencendo a multidão barbara eíbanha
Qiie hoje contada , alguns tem por patranha.

Virão de Ourique os campos celebrados

O barbarico numero eítrangeiro

E depois na vitoria eílar poílrados

Cinco Reys infiéis ao Rey primeiro

Quando entre o temor vaô de feus foliados

Vio o Rey Português ao verdadeiro

Re/ que as armas íIxq deu fantas diuinas

Que aos trinta dinheiros tem nas quinas.

Vio'naque]ia idade o Tejo ameno,
Seus campos doutra cor fanguinea trifte,

E tu que do Ímpio fan gue Sarraceno

Tingirfe ó Sanearem teu muro vifte,

Qi^iando hum poder dé gentes tam pequeno.
Com tanta fé no ceo fe arma , e refiíle

,

Contra numero immenfo de infiéis

,

Vencendo o Rey cercado a treze Reys.
Vio
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Vio o Mondego, o Tejo , o Guadiana
,

Ounirão ferra e montes d arredor.

Contra a fúria da gente Mahomerana,
Dom Gonçalo da Maya o lidador,

• Na idade que já a yida deíengaua ,

D: dons Reys tatn potentes vencedor,

. Moftrando o ceo que as forças que lhe dera

Ninguém feu valor lè vencer pudera.

Nao valerão ao Rev famiolo Hilpano
Armas

,
gentes, e eíquadras deliguais

Contra o valor do forte Lufitano

Qi,ie em Deos , que fó tem tudo, tinha o mais

Disbaratado foge o mienor dano,
E entre húmidos fofpiros , triftes ays

Volta os olhos atras para o que deixa

De íi , dos feus , da forte em vaô fe queixa.

Eis quando á rédea folta hum caualleiro

Tintas em* fangue as armas abolladas

Sem lança , fem pendaó , lem companheiro
A fobreuiíla , e plumas derribadas :

Paíla entre os feus qual rayo que ligeiro

Por entre as nuués corra defcuidadas

Do Rev aferra , e com medonho aballo

Com elle traz á terra o bom cauailo.

Com noua fúria a gente amedrentada
Em fauor de feu Rey num penfarivento

Cercão ao que leuando a forte eípada
Sfgue feu temerário atieuimento :

Porém a multidão da gente armada
Golpes , lanças , virotes cento a cento ,

Morto o cauallo o trazem viuo á terra

Aonde de nouo intenta fera guerra.

Dando
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Dando medonhos golpes naô defcanía

Couraças , malha, e corpos diuidia

,

E fem curar da vida , ou da eíperança

Honrar íómente a morte pretendia

;

A gente encarniçada na jdngança
Huma iobre outra em golpes recrecia

Até que o íangue,, alento , e cor perdida

Com temor de tal corpo íoge a vida.

Aly morto , eftirado , e palpitando

Aonde o íangue em borbulhas fe derrama
A temor fica os viuos obrigando,

E á eterna lembrança a vaga fama

;

Quando a cafo hum pea6 defenlaçando

O elmo já partido , os outros chama
Manda o Rey (queindao teme) conhecelo

Vafco Martins o braúo era de Melo.
Fizera efte atreuido hum Juramento

Digno daquelle dprito temerário

De prender no combate ( fero intento )

Ou pôr ao menos mios no Rey contraria:

E depois da bitalha, c vencimento

Em que hum valor moítrou transordinario

Naô encontrando o Rey oulado, e forte

O vem bufcar , e nelle a própria morte.

Aly efpanta a fama ,
quando a vida

Entre inimigas lanças defpedio

Por couza tam vammente prometida

Qiea preço tam cuftoíb íe comprio:

Segue o Rey o caminho, que o conuida

O receo do encontro que aly vio,

E em quanto triíle vai como apreííado

O campo vamos ver desbaratado.

Can-
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. Caníado de ferir , e a facha dura

lá de fanguinea cor , e as armas fortes

Manchadas de mortífera pintura

Com o triumpho immortal de tantas mortes;;

O Lufitano Rey fobrea verdura

Delcanfa , e daJy olha as varias fortes

Dos mortos polo campo , e meos viuos

:

E dos que entre os foldados vaÓ catiuos.

De longe vem para clle o graó Pereira

Qiie com o paíTo quieto, e vagarofo

Ao ceo leuanta as mãos alça a viíeira

Grato , humilde , contente, vitorio fo :

Eis do contrario Rey moftra a bandeira

AntaÔ Vafques de Almada o valerofo

Vertido fobre as armas bem com ella

O Rey 5 c o Condeftabre fe ergue a vella.

Ambos com natural contentamento
,

E Antão Vás dando faltos de alegria

Faziaô mais fermofo o vencimento
Que aíH por todo o campo fe eftendia

;

Mas porque fe conuerte em defatento

Mil vezes o prazer na fantafia

Tocar trombeta manda o Condeftabre

Quando Thetis ao Sol já as portas abre.

Caualga leuemente , e vai feguindo

Com mui grande tropel de gente armada
As gentes que efpalhadas vaÓ fugindo
Por charneca , montanha , campo , eftrada

:

Por toda a parte , terra defcobrindo
De vencidos guerreiros fameada
Té o lugar que agora a fama nota
Com o nome da batalha Aljubarrota.

Aonde
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Aonde dos já vencidos Caftelhanos

Muitos fugindo á morte perecerão

Entre paftores rudos, e ferranos ,

Que antes do Condaftabre os receberão:

Que os que por menos annos, ou maisannos

Lugar para a batalha naó tcueraó ,

E as mulheres , armadas liuremente

Matauao nas eftradas muita gente.

In*da he do volgar pouo engrandecida ,

A forneira valente , e celebrada ,

Que com a pá tirou a fete a vida.

Que a deuiao trazer muy mal guardada :

Quem naó acabará g^nte vencida

Se contra ella a pá íerue de efpada

Celebre-fe a mulher , louue-fe a terra

Aonde fe fez com paz tam fina guerra.

A noite vinha os ceos efcurecendo
,

O Sol já fe efcondia atras dos montes

Hiao-fe as nuiíens brancas desfazendo

Corauáo-fe de roxo os orizontes ;

Hiao-íe as feras , e aues recolhendo

Soauaó já ao longe as claras fontes

Odiando do largo alcance que feguira

Com os feus o Condeítabre fe retira.

O Lu fitano Rey que aíli tomara

Hum ligeiro cauallo da outra parte

Quando delle o Pereira fe apartara

No campo reprefenta hum nouo Marte :

Os fugitiuos fegue , os feus repara

Com deilreza, prudência., auiíb, e arte ,

E entre a gente contraria já fem guia

Hum cauaileiro vio que a pc fugia.

Sem
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Sem elmo , e o arnês já .deftroçado

D eicudo em mil partes diuidido
,

Que pola cruz com que hia atrauelíado

Foy do Rey valerofo conhecido :

Diogo Alures Pereira , em alto brado

Naó fujas ; lhe bradaua , fem fentido.

Que agora amigo em mi tereis melhor

Do que vos já me folies íeruidor.
'

Voltou atras o roíb ocaualleiro

De pó , fangue , e fuor , cuberto , c cheo y

E vendo o Rey piadoíb, e verdadeiro

Inda que com vergonha , e com receo,

ConfeíTando o feu erro de primeiro

Cruzando os fortes braços íe lhe veo ,

E com o fangue , e lagrimas nos olhos

Perdão lhe eliá pedindo de giolhos.

.
Aly o deixa o Rey naquella eftancia

Na guarda dos peóes feros íòldados

Entre prefos de menos importância

Que o meímo Rey lhes tinha encomédados;
E em quanto com deílreza, e vigilância

Recolhe os feus guerreiros eípalhados

Os bárbaros peóes fem mais refpeito

Prouaó a fúria vil, contra hum fujeito.

Qje em o vendo entre fi fem refiílencla
,

E aufente o Rey tam forte como humano ,

Dao a feu erro antiguo penitencia

,

PoUo fmal que tinha Caftelhano,
Com huma fem razaó , fera inclemência
Foi morto a lanças vis o Lufitano,
Que com efpada , lança , e brajo forte

A tantos na batalha dera a morte.

O cam-
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O campo recolhido fabiamcnte

Voltando dom Nunalures com grão prczi

Canfado do trabalho , mas contente

O Sol da Pátria terra Portuguefa :

No arraial põem guardas diligente

Fazendo contra a íorte fortaleza,

Que mil vezes mudauel vira o ròfto

Em tragedia trocando o maior gofto.

Aly con os paíTatempos cuílumados

Três dias teue o Rey de grande gloria

Diuidindo os defpojos aos foldados

,

E gozando os delcaníos da vitoria:

Naquelles largos campos celebrados

A que hoje inda engrandece eíla memoria
E aonde o caminhante alegre, e ledo

Apontando os lugares vai com o dedo.

Depois que o Condeftabre aly defcanfa

De hum trabalho taó grande, e tam côprido

Porque a Dcos traz na honra, e na lembarnça,

E atribue a elle o fuccedido

:

Como D que íó no ceo tinha efperança

E era delle igualmente íoccorrido

A Seifa de Ourem parte em romaria

Ao venerando templo de Maria.

De muitos (mas vãamente ) foi julgado

Que hia dar aos irmâas a fepultura
,

QjQ Deos fó tinha o fim de feu cuidado

Só a elle eftima, quer, buíca , e procura
j

De poucos dos feus bons acompanhado
Polo maior rigor da noite efcura

No deferto caminho lhe acontece

O de que a minha hiftoria naó fe efquece.

Mas
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Mas ligarros também ao Rey contrario ,

Que com rtílo do campo era partido

Que por qual vira o Melo temerário

lá menos eílranhaua o fer vencido
\

Culpando vai ao fsdo leue, e vario

>.'aó menos cuidadoTo que oíFendido

Soltando mil foípiros vãos ao vento

Chcos de juíla pena , e ícntimento.

A Santarém chegou , e a noite efcura

PaíTou
5
qual todo o dia lamentando

De 11 , dos feus Toldados, da ventura

A terra , ao mar , ao ceo fe eílá queixando ;

E antes que a bella Aurora alegre , e pura

Foííe as nuués efpeíTas apartando

Para onde a fua armada no mar tinha

Com os íeus , comoelle, triftes , encaminha.

lá o vento as bi"ancas velas encopaua.

Que vaÓ fazendo Ibmbra no Oceano
A feu repouíò antigo fe tornaua

Com tempo focegado o Caílelhano:

Neptuno contra Marte o amparaua
Que fempre a hú cruel nace outro humano,
E quando luno aos Frigios perfeguia

A bella Cy thérea os defendia.

íá das altiuas torres que deixauaõ
Se defpedia a vida faudofa

Què ver outra vez já nunca cfperauaó
Da cidade de Vlyíles populoía:
Os olhos mais enxutos fe molhauaó
Com fentimento, e pena cuidadofa,
E o Rey que entre mil ays que dcfpcndia

.0 Tejo o efcutou que affi dizia,

Ah
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; Ah fortuna nos bens fempre inconftante
Inimiga de auer firmeza em nada,
Que com hum rofto atras, outro a diante
Es cega, injufta, vam, defatentada :

Quem ha que te conheça , e que fe eípnntç

De em tam pequeno efpaíTo ver mudada
Num Rey a confianç.'» , a vida , o gofto
Se para o. deílruir virafte o rofto ?

^Quanto com teu poder me engrandecefte?
SobVe tam grandes Rejs me aleuantafte?

Nos desejados reynos que me defte ,

E nas grandezas que lhe acrecentafte?

^Da bella cípofa que me oíFerecefte

No feyno que em promeffas me moftrafte

Nos ^yaíTalios amigos , e obrigados

^
Por nu* , contra íl próprios leuantados.

Tudo perdi numa hora amargamente
,

Ou mo tirafte tu de arrependida

Pretençaõ , honra , ftma , nome , e gente ,

E para mal maior deixafme a vida^

Da minha já naõ polTo fer contente,

E fora menor mal tela perdida
,

Qye ^perdido entre os meus fem honra , e glo-

Fazer inòr aos contrários a vitoria. (ria

Nap me vencera o forte Luíitano

Se o teu fauor injufto lhe faltara

Que.mayor era\o campo Caftelhano

De gente mais luzida iiluftre , e clara
;

Nem eu chegara agora a tanto dano
Se tua fem razão,naó me caufára

Sçm ti , fem teu fauor tudo he perigo;

É indá he^nmitç.m^iof viuer Contigo.
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O' Revs , ó capitães que noutra idade

Dos de menor poder foftes vencidos

NaÔ vos faltando esforço, nem bondade
Nem famofos guerreiros , e atreuidos

;

Kaô tendes culpa vos na aduerfidade

Pois éreis ás eftrellas fom^tidos

O ceo que muda os grandes^Ve ^^ menores

Faz j leuanta , e fuílenta os vencedoreç. ^

Vos ò bella cidade tam famofa

Mais que as de toda Europa celebrada -

•Por ferrii, rica , forte , .populofa

Das naçoens mais remotas ^rrequentada ,

lá foíles a meus olhos m^is fermofa,

Que ao nacer do Sol a madrygsd.a

Quando neutra, elperança que. entaÕ tinha

Vos pintaua melhor como mais minha.
..

A Deos cuílofa Troya ,
que tam cedo

Dcíles a meu deíejo. o defenganq.

Que já vos naó verei contente , e ledo

Retratada nas agoas do Oceano :

Mas cheo de temor , efpanto , e medo
De vos irei fogindo , e de meu danno .

-

A Deos Lisboa^ a Deos ^itpfa terra, r

Que o ceo que vos defende me defterrá.'^

. Campos de meus defpojos' femeados-/^
Que eftaó gozando os liures vencedores -

Nunca fejais de Ceres cultiuados

,

Nem o Sol crie em. vos alegres flores:

De meu trifte lucceíTo magoados _
Tudo em vos íejaõ eccos, e temores^ i'

^'

^

Repita o ar em vos com queixas triftes

O trance defigualem qui mcr vift.es. -r
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Amigos PortugLiefes valerofos

,

Que em meu fauor as vidas defprezâílcs

,

Que contra a Pátria feros , eanimoíos
Nunca minha razão defamparaíles

j

Neííes campos ingratos rigurofos

Aonde com tal valor mortos ficaíles ,

E vos 6 Caftêíhanps fem ventura

Quem vos ha de dar hoje a fepultura.

lílo dezia o Rey , que fufpirando

Lagrimas ás razoes acrecentaua

Os ieus com os olhos baxos vao calando;

E efte mudo filencio os declaraua

;

O bracejar dos remos no mar brando
Parece que a trifteza lhe ajudaua

Qual intenta falharlhe a que o receo

Entre as razoens lhe tira a voz do meo.
Hum dos feus confolallo determina

,

E com rezoens a pena lhe acrccenta

,

Que cada hum diz com dor o que imagina

E a tenção nas palauras arrebenta
;

A caufa diz fenhor de tal ruina

O principio cruel defta tormenta

Fora6 os Portugueíes que tiueftes

A quem tudo entregaftes , tudo deftes.

*EIles com vãs rezcens fem fundamento
Vos fizerao deixar a Pátria noíTa

Aííegurando fempre o vencimento

Só valia fua , e yifta voíla;

Outrem mandar podereis neíle intento

Com exercito igual, e armada groíTa

Sem vos virdes fenhor na companhia ,

JEp,Rey voltaádo o rofto o reprendia.
• . Ah.
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Ah, que ainda na dor quenaófe efconde

Tem no peito real força a razão,

Que fe mal a fortuna correfponde

Nem por iíTo fugeita o coração

;

A 'cfte o Rey famofo lhe rcíponde.

Mais que as palauras leues , á tenção

De que moílreis agora aqui me peza

Tal fem razaó , tal erro , e tal fraqueza.

Que mal dos Portugueíes dizer poíTo

Cujo eílranho valor , e esforço raro

Em minha pretençaÒ no campo noíTo

E no do Meftre feu vimos tam claro

:

Efcondei tal tenção no peito voíTo

,

Que o meu naõ pode Íer-Uies nunca auaro;

Que os que contra nós fofao , nos vencerão

E os que forao por mi
,
por mi morrerão.

C^em pôs primeiro lança no inimigo ?

Quem primeiro empunhou luzente efpada l

Quem bufcou fempre a força do perigo ?

Quem fez nos efquadroens maior entrada ?

Quem primeiro perdeo por vir comigo
A terra , a honra , a vida defejada?

Se nsó os Poraiguefes cujo preço
Hoje delles vencido reconheço.

Eílas, e outras palauras valerofas

Dizia o Rey culpando fua eíírella

Deixando atras as torres bellicofas

Qye guardaõ a cidade antiga , e bella ;

Lá foi parar nas terras deleitofas

Dos feus reynos antigos de Caftella

Aonde o trifte fucceíTo naó cuidado
De nouo foi fentido, e foi chorado.

Y CAN-
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CANTO XV.

Contd-fe o que aconteceo a dom Nunãlurcs Pe-

reira tia Romarix até tornar do arrayal , o qual

com o Rey leH.tnta : Che^^a com o exercito ã San-
tarém , aonde deu o titulo de Conde o dom Mino
Alures ,

que dalyfe "vat entre o TejOy e Gtiadian-'

na , e juntas as }:^entes dft comarca entra por Caf-
tella com.grande liberdade : Dejcreue-fc ojeti ca*

minho até a ajftnalada batalha de Fal^erde»

COm o lilencio da noite efcura , e fria

Pordefertas charnecas., e eípeíTura

Vai Nuno o vencedor em romaria

A quem lhe deu vitoria, e dá ventura:

E ao encruzar de hum valle que fazia

Com o aruoredo a íombra mai? efcura

Ao longe ouue huma voz fraca , e doente

Feminil quebrantada, e defcontente.

Entre rotas palauras fofpirando ^

Com o ecco dos montes fe acabaua

Deixaua de fallar de quando em quando ,

E com nouos fofpiros fe esforçaua
;

Parou o capitão ; e os feus calando

Cada hum por entre os matos fe efpalhaua,

E a voz que efcalTamente o ar rompia
Eftes faó os c[ueixumes que dizia.

Tudo
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Tudo me ofFende, e tudo me falefcc

Com quem poderei triíle aconfelhar-me ?

Que dos males que a forte me ofFerece,

Bem fei que o menor mal fora matarme :

Sem vós meu bem a vida me aborrece

Para vos ofFender quereis liurarme;

Ah menor danno fora e melhor forte

Triumphar trás da fortuna a fera morte»

Aqui em voíTa amada companhia
Em quanto mo permite o duro imigo
Efperarei fenhor que o nouo dia

Me m.oftre o voíío rofto e meu perigo

:

Se a morte ei de fentir por qualquer via

Menos a temerei íe vir comigo
O bem que noutra idade mal perdida

Ccmo me mata agora me deu vida.

Aqui tendo entre os braços amorofos
Efte ferido peito mais humano.
Que meus fofpiros triíles faudofos

Efperarei da forte o menor danno;
Quiçá que eíTes foldados rigurofos

Do' triumphante efquadraó do Lufitano

Com lagrimas abrande, e que afli pcíTa

Saluar na minha vida a prcpria voíla.

Qiie infâmia ei de temer
,
que crueldade

Nefte mifero eftado que naô feja

Fugir para outra mor aduerfidade

Donde efcapar nao poíTa , nem vos veja:

Deixai meu doce am.or
, que efta vontade

Entre tam grande mal gozando eftej a ,

Porque inda nefte am^argo fentimenta

Algum aliuio fente o penfamento.

Y ii Aqui
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Aqui limita amor nefta fó hora

O que eu lhe mereci tempo tam largo

No mal logrado bem que vejo agora

Em trance tam cruel, fero , e amargo;
Ah na6 fora meu bem íe alii naò fora

Nunca a forte mo deu fem grande encargo

,

Mas como chamo bem a hum mal tam fero

Mal no que vejo ; e bem polo que quero.

A ifto entre gemidos reípondia

Huma voz que o alento reforçaua

,

Que efcaííamente o ar a deílinguia
,

E o íiicncio ,da noite a declaraua
;

Ah naõ queirais meu bem , minha alegria

( Alegria porém quando a gozaua)
Que neíla hora penofa, e defcontentc

O que me daua vida me atromente.

Que no trance cruel em que me vejo

De feridas mortais atraueíTado

Somente viua a voz , viuo o defejo

,

E o corpo em fangue próprio fepultado

:

O perigo maior com que pelejo

O que me dà- m.or pena , e mor cuidado

He deixaruos meu bem na terra alhea

Nas mãos da forte , e noite efcura , e fea.

Virá com o dia o rigorofo imigo

,

Que por me dar mór golpe mo detinha

Se vos achar meu bem aqui comigo
Triumphara juntamente d'alma minha ;

Por me euitar tam afpero caftigo

Alongai-uos lenhora mais afinha

Para onde de meus males mais fegura

Vos naõ oíFeiida aífi minha ventura.

Que
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Qiie fe eíTa vos perfcgue, e vos maltrata

Neíle mi fero eftado que conheço

He porque vè que em veruos mais rremata
Que nelk pena injufta que padeço:

Em quanto a noite a morte me dilata

E o poder da ventura reconheço

Ideuos minha gloria, que el/J ordena,
Qiie fendo gloria minha me deis pena.

NeíTes fermoíos olhos que tiueraó

Em íua bella cor manha eíperança

NeíTes cabellos douro que prenderão

Aleu defejo
,
querer , e confiança:

NelTes robins , e perlas que mie dera6

O thefouro maior que amor a lança

A pezar defta falia , e fementida

Surtentai vida minha , a minha vida.

Ay que o caníado alento vai minguando.
Perdoai doce amor, que já m.e falta

Eíla voz, que meu miai eftá faliando

E inda deíla ferida o fangue íalta :

Para que vá na pena dilatando

O que no coração por vos me falta

Acudi-Ihe fenhora que parece

,

(^ue nefte triíte eilado vos conhece.

Com. baixo fom por entre o ar efcuro

Eftas triíles razoens hiaò rompendo
Que no peito mais forre , e mais feguro
Fazem ao coração ficar tremendo

:

Té o valle fombrio, afpero , e duro
Eílaua as miúdas plantas confrangendo
Huns ramos dentre os outros fe íoltauaó

-£ com medonho accento fofpirauaó.

O va-
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O valerofo Heroe , cujo peito

De brandura , e valor tinha igualmente

Encubrindo nos olhos claro eíFeito

Do aue na alhea dor conhece , e fente
j

Conliderando o mal daquelle objeflo

Pola voz tam funeíla , e defcontente

Por ver o que feria chega ao perro
,

E no aruoredo entrou mais eiicuberto.

Chegou , faltou da fella elle primeiro

Vio nos braços ellar de huma donzella

Mortalmente ferido hum caualleiro,

Que inda aíli fe esforçaua a defendela:

Nâô fora de julgar muito ligeiro

Qual eftá mais defunto fe elie, ou cila,

Porque no fobrefalro que fe offrece

Elle fe anima ^ e ella desfallece.

E com a voz mortal que defpedia

Também por muitos golpes lepartida,

Ovtu quem quer que lejas, llie dizia ,

Que vés tam tarde a fer nouo homicida: ^

EíTa fortuna ingrata que te guia

Nao te manda aqui fò tirar-me a vida

,

Mas a offender a huma alma delia iíenta ,

Que fora deite objecto fe íuftenta.

Que he efta minlia efpofa que acompanha
O corpo que já o mal vai confomindo.
Que donde o Bethis rega a forte Hefpanha
Com animoío amor me vem feguindo:

Pois que nos foi benigna efta montanha
De fua dor vencida, e geílo lindo.

Tu fe es oufado , forte , e tens nobreza

Nao moílres contra os fracos alpereza.

Por
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Por momentos a vida fe me aufenta

Eíla he J;uma donzella fraca , e nobre.

Que neíle peito o coração íuftenta ,

Qae com lagriíTias triftes rega , e cobre

:

Vencidos da fortuna , e da tormenta
,

Que. a cada qual de nos deixou tam pobre

Naò te podemos dar- preço , ou vitoria

De que intereíTes ,
goílo , nome , e gloria»

Vfa claro fenhor de piedade

Aíli te guarde fempre o ceo iubido

E fejas vencedor na tua idade

Sem prouares o mal que he fer vencido :

A vida lhe concede, e liberdade

Pois nao podias fer delia oíFendido

,

E a mi íe o pátrio nome te he odioío

Defpoja, mata 5 e nega o ferpiadofo.

Delias palauras tais enternecido

Aquelie illuílre peito quanto oufado

p,.Decendo no lugar mais efcondido

IJiQue
tinha o viuo amante fepultado :

"Com o lume da Lua
,
que efparzido

For entre os ram.os fere o verde prado
A dama leuantou que nefte enleo

Chora com agoas fuás fangue alheo.

E com os canfados o]hos renouando
A queixa que já tem por derradeira

Solto o efpofo feu ; eibua olhando
O que determinaua o grão Pereira :

Que com fuaue voz , amigo , e brando
A fallar começou defta maneira

:

Em extremo me peza ó cauallelro

Naõ vir a foccorreruos mais ligeiro.

Mas
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Mas fe inda eíTas feridas na bondade

Do experto furgiao podem ter cura

Sereis mais deuedor defta vontade

Do que moftrais deuerdes á ventura:

E em tanto tereis íempre em liberdade

De oiFenfa, danno, ou mal liure, efegura

Efta efpofa fiei que eílimais tanto.

Que eu prometo ao ceo íereno , e fanto.

Enxugando-lhe as kgrimas primeiro

Com fe lhe ofFerecer beninamente
Manda em braços tomar ao caualleiro.

Que já a 4or das feridas menos fente

Em o cauallo o toma hum efcudeiro

,

E a doce cípofa menos defcon tente

As ancas leua o capitão famofo
Seguindo feu caminho cuidadofo.

Chegou , fez oração humilde , e pia

Aquém vida, valor , e honra lhe dera

Voltou ao tempo jrí que amanhecia
Sobio á forre Ourem altiua, e feraj

Tomou poííe da villa aquelle dia.

Porque já na batalha o Rey. lha dera

Aonde fez curar honrando a elia

O caualleiro amante da donzella.

Teue elie vida , e ella liberdade

Sendo-lhe a terra eftranha natureza

Ambos tinhao valor, honra, e bondade
Ella graça

, juizo , e gentileza
;

Em Portugal viueraó longa idade

Com grande amor da gente Portuguefa

Dando-lhc aquelle dia a vida chara

O que em tam pouco a tantos a tirara.

Voltou
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Voltou o Condetkbre em tempo breue

Ao campo aonde deixara o Rey triunfante

,

Que aos três dias depois que nelle eíleue

Vai acudir ao que he mais importante

:

Em quanto com os deípojos íe deteue

Tendo atalaia , e guarda vigilante

Curar manda os chagados j e feridos

Tam igualmente os íeus como os vencidos.

Que porto que obrigado da ventura

Officios naõ negou da natureza

Aos mortos mandou dar a fepultura

Com honra
,

piedade , e com trifteza ; -

E dedicando á Virgem fanta , e pura

As bandeiras , e as armas defta emprefa

Edificou depois o templo altiuo

,

Que morto ó guarda , e na memoria viuo.

lá marcha o noffo campo vitoriofo

Tintas de fangue alheo as reluzentes

Armas da Luíitania , e do famofo

Nuno
5

que hia guiando as fortes gentes

:

Tudo fe moftra alegre , e graciofo

Os caminhos tam liures , quam contentes
,

Té que de Santarém pifando a praia

Vao defcobrindo as orras da Açacaia.

Foi na alta villa o Rey mui feílejado

Com jogos em que o pouo fe detinha

Llure do jugo alheo carregado
Dos eítranhos foldados que antes tinha

;

A Nuno que de Ourem tinha o Condado
Com o aplaufo do exercito que vinha ,

E com o amor que o Rey em nada efconde

Foi-lhe aly dado o titulo de Conde.
Porém
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Porém naó confentio muito ligeiro

Na defejada illiiílre dignidade -

Que então era de Conde que primeiro
Lhe defcobre no peito outra vontade

:

Que o titulo naó quer fe á algum guerreiro
Outro , ou priuado , o der na fua idade
Pois nos feruiços com que o merecia
Nunca teue no reyno companhia.
Tudo o Rey lhe ofFerece, e lhe concede,

E fez-lh':^ a doação tao celebrada
Que a todas as dos Revs da Europa excede
Mais ampla em réda , cm terras mais hòrada^
E alem do nome , e condição que pede
Com a vilia de Ourem tam defejada
E as heranças , e terras que antes tinha

Aquelle amigo injufto da Raynha.
Deu»lhe Borba , Eltremôs , Villaviçofa

A Portel 5 Montemor , e a Euramonte ,

Sacaueiil defejada , e graciofa
,

Que fempre o áureo Tejo vè defronte

;

Porto de Mós taó fértil quaó fragoía

RabaíTal , e Aluaiázere outro monte

,

Barrofo, Arco de Bauíhe , Bouças , Pena ,
Penafiel, Barcellos , Bailo amena.
Dos direitos reais liberalmente

Huma parte em Lisboa, que hoje goza
Seu fuccelfor famoíb, e juntamente
O5 de Loulé , e de Sylues bellicofa

;

Se outro naó fez vaíTallo tam potente

,

Nem doação a hum fó tam grandiofa
Nunca teue outro Rey melhor vaíFallo

,

Nem tam grandes razoes de auentajallo,

O que
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O que tam pouco as honras eftlmaua

Qjanro com razaõ jufta as merecia

Menos da renda , e terras íe lembraua ,

Qi,ie do que a feus criados fe deuia^
i A todos recebendo acrecentaua

,

A todos com prudência enriquecia ,

C^e ainda que por fi fó tudo merece

Dos com que mereceo já mais fe eíqiiece."

E fe vos lembra acalo do barbeiro,

Que a efpada guarneceo , fó de vontade

Qaando a noua lhe deu do Conde Andeiro
A que fugindo vinha da cidade

;

Que infmado de encantos de hum romeiro
Lhe pedille a futura dignidade,

Neíla razâó por fua forte imiga

Perderá a liberdade , e poíTe antiga.

Confifcada a fazenda, a própria vida

Tinha outro fenhor já de que era efcraua

Por fer achado em culpa conhecida.

Que contra os Portugiiefes pelejaua
;

A mifera mulher pobre, e perdida

Aos pés do Condeítabre fe lança-ua

Qiie lhe pagou melhor naquelle enfcjo

Que a íiia petição , e o leu defejo,

Que peito ha generofo que fe efqueça
De íeruiços , de amor ainda pequenos,
Que naó honre, leuanre, e engrandeça
A vontade que os homens tem por menos :

O baxo fó le altere, e dcfconheça
O que he maò liberal , e os olhos ferenos
Mas quem pôs a diante a natureza

Também lhe naõ faltou hefta grandeza.

Pou-
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Poucos dias trás elle fe deteue

Gozando os intereíTes deíla gloria

,

Lembrando-Ihe o que monta, e quanto deu^
Suílentar o louuor de Jiuma yitoriaj >

Que quem c6 híi bo fucceíTo óu bé queteue.
Perde logo os cuidados , e a memoria
Dá lugar á fortuna incerta, e varia j
Té que de companheira a faz contraria : {

Os feus arma • do Rey licença alcança
Com as lanças que aly tinha paíTa o no
Por a Fronteira em noua gouernança >

Aonde já tem mor mando , e fenhorio:
Na fermofa Extremos com os feus defcança,>
Entre barro cheiroíb , e jáfpe frio

'[

Dãs vefinhas comarcas chama a gente
Que acode já mais liure , e mais contente.
Mil lanças ajuntou com os que aly tinha

Fora dous mil béíteiros efcolhiáos
Formou delles hum campo qual conuinha
Com os pendões , e lagares repartidos :

Para a reguarda , e alas encaminha
Os mais valentes, deílros, e atreuidos
Elle a vanguarda tem da primeira ala

,

E junto o campo feu, defta arte falia.

Portuguefes amigos valeroíbs
VaíTallos tam leais como eilimados
Naó vos quis ver o ceo vitoriofos

Para vós vos moftrardes defcuidados:
Temos os inimigos bellicoíos
Inda que em parte já disbaratados
Importa que íigamos a ventura,
E nao faltemos nós pois que ella dura.

Que
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Que fe as armas d^eixamos , e os tambores

Quando os imigos fortes, e olfendidos

De temidos, e oufados vencedores

Viremos a afrontados , e vencidos :

Nao percais as ventagens , e os Icuuores

,

Que por tantas^ razoes vos laõ diuidos ,

Qiie em quanto ouui contar , e quato alcãío

Sempre foi a honra imiga do defcanío.

Determino que entremos por Caftella

Se vos parece ó fortes Luíitanos

Vamos ver eíTa terra illuilre, e bella,

Que dá tantos, e ouíados Caftelhanos :

Vam.os tomar vingança ás caias delia

Dcs que ás noíías íizerao tantos dannos

Tégora defendemos a emi que eílam.cs.

Agora quer a forte que offendamios.

He tempo que cobremos a cufadia

,

Que nos tinha catiua o Rey Fernando

,

Pois o que vos gouerna , rege , e guia

Vai voíTo nome antigo renouando:

Com voíTo esforço , em voíTa companhia
Bem he que va feu nom.e leuantando

Vam.os íòbre elle já que he coufa juíla,

Que faibaò noíla offenfa quanto cuíla.

Ifto naó scabaua o capitão

Quando os a que a vitoria perfuade

Com diíFerente voz, e hum coração
Lhe offerecem as vidas , e a vontade;
Põem logo em ordem bella o efquadrao
Cheo todo de esforço, e lealdade.
Para que no outro dia , com a Aurora
Dos muros de Eftremós fe eftenda fora.

E
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E em quanto elle trataua efte concerto

Tinliaô de tudo auifo os aduerfarios

,

Que cada hum comoaftuto, e como experto

Trata apercebimentos neceíTarios

;

Intentao vir bufcailo mais ao perto

,

Mas nifto os pareceres fao muy vários

Que por encontro delles ou reípeito

Nenhum nelíe defejo teue eíFeito.

Paííada a noite eícura , preguiçofa

Em parecendo a eílrella de Diana
Marchando os noíTos vem Villaviçofa

Honra , e valor da terra Tranílagana

:

Ao outro dia a Badajoz famofa

Aonde a vao paíTaó todos Guadiana
Alojando-fe á viíla das áreas

De eícamas rehjzentes d'ouro cheas.

Logo nefte primeiro alojamento

Hum jauari muy grande , e temerofo

Entre os noíTos morreo
, que o vencimento

lá naó querem julgar por duuidofo:

O dia gaíh aly neíle apofento

Nuno mais por aftuto que ociofo,

E como o Sol ao outro foi moftrando

Ao Almendral direitos vao marchando»

Chega6 paííando a noite aílás viçofos

DeíTe licor, que Bacco eílima e ama
Que a muitos, delie amigos cobiçofos

Seruio de alegre cea , e branda cama :

Mas depois de dormir pouco ociofos

Quando o Sol entre as nuuens fe derrama

O lugar deixaõ já de tanto goílp

Cozendo a noite fria o quente mofto.

Che-
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Chegou a Parra em ordem de peleja

Per conuidar ao imigo que lhe tarda

Nas alas leua os bons que elle defeja

A quem o vil temor nunca acobarda :

Gonçaleanes de Abreu tem na peleja

Com o prior do Hofpital a retaguarda

Aíli chegando a villa fe apoufcnta,

£ nas cofias o imigo lhe arrebenta.

Com cautella ardilofa , e muy fefuda ,

E los trezentas lanças que trazia

O Medre Martim. Anes de Baruuda

A noíTa carriagem remetia

:

Porém de fi tami pouco fe defcuda,

Que fó a tiro de viíla apparecia

Nuno trás elle os feus mouia a guerra

,

Mas virando-lhc as coílas tom.a a ferra.

Era o Baruuda hum Português oufado

Dos que a parte feguiraó de Caftella

Capitão 5 dí^firo , aftuto , e celebrado

Por oufadia igual , e igual cautella :

De Alcântara lhe dera o graõ Meílrado
O já vencido Rey que fe deíuella

Por moílrar quanto eftima, e quanto inueja

Aos que vio valerofos na peleja,

Eíle em hunia fobida muy fragofa,

Que ao caftello de Feria eílá veílnha

Outra m.ais gente de armas bellicofa

Para vir contra o Conde junta tinha

;

E indo de Parra a gente valerofa

NoíTa , na própria ordem com que vinha.
Que indiíeitando a çafra vai marchando
Dece com os feus da cerra como em bando.^

Nem
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Nem Nebri generofo com mor preíTa

Sobre a garça deceo que armada cfpera

Nem a Águia ram ligeira fe arremeíTa

Sobre a incauta , e miíerauel fera

;

Qual p Meílre decendo fe atraueíTa

Com a mais gente que aly lhe recrecera
,

Alas torna o Conde á ferra tam ligeiro

,

Que haó por melhor cofelho o de primeiro.

PaíTaô os noíTos çafra aquelle dia,

PafTaÔ Fonte do Meílre , e fem cuidado

VaÓ alcançar daly Villa Garcia,

E achaó villa , e caftello defpejado;

De muitos mantimentos que aly auia

Leua a parte que quer cada foldado ,

E defcanfao alegre , e liuremente

,

Que o lugar fó , e a preza lho confente.

Nefte lugar eftaua o capitão

,

Quando chega hum trombeta do inimigo

Com hum molho de varinhas vem na mao
Que outro cartel , nem carta trás configo :

Dom Nunalures com termo cortefaõ

Recebe o mefageiro como amigo
Até que huma das varas que trazia

Dizendo eílas razoens lhe oferecia

O Meílre meu fenhor de Santiago

Cujas terras pifais tam liuremente

Fazendo injufto danno , e grande eílrago

Na rua , deícuidada , e fraca gente :

Eíl:a uara vos manda, que aqui trago

Com que vos defaíia abertamente

,

Que fem faltar a tem.po , ou fazer falha

Apercebido eftais para a batalha.

Tomou
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Tomou com nrui rifonho ledo roílo

O Conde aquella vara, os feus olhando

Qiie cada hum nelle tinha os olhos podo ;,

Nos quaes o coração lhe eftá faltando:

E por ver já chegado aquelle goílo

Qiie andara em tantos dias eíperando

Com a preíía dos deíejos obrigado

lá daua ao meíTageiro o feu recado.

Porém inda as palauras nao foitaua

Quando elle a fua arenga profeguia,

E outra vara atras cfta lhe entregaua

Com que o Conde de Nebla o deiafia :

Do mellre outra lhe deu de Calatraua

Do de Alcântara outra lhe offerecia

,

E outra atras deftas quatro naó lhe efconde

Qi^e de Medina Ceii manda o Conde.

Os Portuguefes Soufas rebelalados

Cada hum a lua vara lhe oíFerece

Dom Affoníb Fernandes , e os oufadcs

Irmãos, que a nobre Cordoua engrandece:

Os vinte e quatro rxbres , e afamados
Que Seuilha fuílenta , e reconhece

Que o pendão famofo da cidade

Trazem lullrofa gente , e de bondade.

Dom Gaftao de la Cerda illufíre, e forlc

Dom Pedro Ponce altiuo caualleiío
,

E o vitimo que sly l];e coube em íorte

Martim Fernandes he Portocarieiro

:

Cada hum dos am^eaços he de morte
Segundo he riguroío o mefageiro

,

Mas de alegria grande , e goílo cheo

.Tudo Uie ouuia alegre , e fem rcceo.

. Z Deu-
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Deu-lhe em tudo a tenção que era deuida ,

E antes de refponder a elle recado

Aos feus contando a noua recebida

Cada hziíi a feílejaua aluoroçado

Tanto eílinio ( reíponde ) como a vida

Ser de tantos fenhores conuidado

Noua de tanto goílo , e tanto preço

Ao Meílre meu íenhor eu lha mereço;

O gofto de a íaber elTe me eftroua

Dizeruos quanto 'eílirno agora tella

Nao podereis trazerme m.elhor noua
Senaô que vinha o íèu Rey de Caftella:

Vós fabereis de mi por outra prou'^

Se vos fico deuendo o ganho delia

Agora aos capitaens cada hum á parte ,

E a todos reípondei da minha parte.
^

Que de todos acceito o defaíio,

E d'agora á bataJha me ofFereço,

Que eftimo muito as varas , e confio

Qije renhao nefta maó mais força, e preço:

Que fe a forte nao der algum deluio

Para atalhar ao £m defte começo.
Com eftas ( pois que as mandão) determino

De caftigar feu nouo defatino.

Qiie fci que a muitos delles foi penofo

Nao fe acharem com oReyfamofo, e claro

Na batalha , e fucceíTo perigofo

Em que lhe foi a forte, e tempo auaro;

Que fe algum, ainda eftá tam defejofo

De moílrar feu valor eftranho , e raro

,

Que aqui tem eíle peito, braço, e lança

Em que bem poderá tomar vingança.

E fe
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E fe antes de partir com efte intento

De os mandar auifar tiue cuidado

,

Como terei agora em penfa mento

Defuiarme do prazo deíejado;

Qive fe lhes falia gente, ou baftimento

Eílou para efperar apparelhado

Que fôgundo eíla terra me agafalha

Nem temerei tardanças, nem batalha.

Trás ido polas nouas que trouxera

Cem dobras d'ouro deu ao mefageiro ,

Que contente voltou aonde viera

,

Mas m.ais que da repolla, do dinheiro:

Deixa a deferta villa , nada efpera

Com os léus a Guadalupe vai Romeiro
A cafa railagrofa de Maria
Pois ninguém a jornada llie impedia.
' Mas aduertindo alguns o grande da nno^
E deftroço que os noílbs fem concerto

Podem fazer ao pouo Caftelhano

,

E as terras da fenhora que eílaó perto

:

Deixou a romaria o Luíitano

,

E pondo os feus em armas , e em concerto

Deu volta a hum porto junto a Magazella,
E chega o de Barbuda á vida delia.

lá doutros capitães acompanhado
Com nouecentas lanças lhe apparece
A dar nos noflbs vem determinado,
E o Conde a lecebello íe offerece:

Mas elle que de longe exprimentado
O tem deíle cuidado já fe efquece ,

E a íerra pouco , e apouco fe retira

Que nunca chegou mais que a andará mira.

Z ii FizeraÕ
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Fizerao feu caminho mais fem pena
Os noíTos que já á paz trazem faftio

PafíaÕ por Viilanoua da Serena

Para Valuerde , e tem já perto o rio

;

A' yifta , e com diílancia naó pequena

O de Barbuda vem ao-deíaíio , ,

E ligeiro 5 e fagaz de quando em quando
Cem os da reguarda a tempos pelejando. -,

Alguns feridos ouue neíla enuolta

,

Porque os noíTos virauao de indinados

,

Mas durou tanto o Meftre na reuolta

Quanto naÓ vio Nunalures aos íoldados

:

DauaÓ virando logo rédea íolta
,

E alguns ficsõ da volta caftigados

Até que o arraial tomando aííento

CeiTou feu perigoío atreuiniento.

E fendo certo já que o outro dia.

Seria o da batalha que efperando

Andaua aquella gente que o íèguia

Pollos prefos que qs hoíTos vem toíiiando:

Os capitaens chamou que aly trazia

E a cada hum foi feu cargo encomendando
Dífpoiido a traça em ordem, da peleja ,

Que muito tarda a quem tanto a defeja.

Depois com toda a ailucia que conuinha

A quem na terra alhea fe alojaua

A toda a parte eícutas , e armas tinha

A que elle fempre armado vigiaua

:

lá alta noite ouuio gente que vinha

Que com eftrondo, e preíTa caminhaua,

Qgé endireitando vai contra- Valuerde

Tanta que a vifta nella o conto perde.

Bem
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Bem qulíera a tal tempo dar íobreiles

,

í) no caminho o Ccnde receb^llos

,

Porém a noite efcura era por elles
,

(^Lie eícaíTamente os no;Tos podem veios :

Depois que o capitão andando entre elles

Nao pode aíeiíantalos , nem mouelos

Em tanto orando a Deos efpera o dia ,

Qtíe peleja por elie, e mais vigia.

Em tanto os capitaens determinados

De vir tomar vingança rigurofa

Nos que tam valeroíos , c esforçados

Achao toda a tardança vagarofa ;

Defertos deixaò já aos pouoados
Cobre os campos a gente bellicofa ,

Lanças , armas , diuifas , e bandeiras

De varias terras vem varias maneiras.

A flor ellaua aly de Andaluzia
'

De Cordoua , e de láem vinha o pendão ,

O da rica Seuilha apparccia

E os vàhentes Manchegos de xA.raga6

:

Naquella multidão que junta ^uia

Mor numero de gentes era entr.vO
;

Que as com que na batalha o Rey viera

Aonde a íior de Hefpanha íe perdera.

Naó era eíla porém gente eícolhida

Muita delia bifonha , e deíarmada^
Nem de feus capitaens tam.bem regida

Nem tanto tempo á guerra acuftumada

:

Porém a todo o trance ofFerecida
Por defènçao da pátria defejada
luntoufe toda aquella noite quando
Nuno Alures vigiaua a Deos orando.

Ap-
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Appareceo trns ifto á manham bella,

Que era a-.decima quinta, que os guerreiros

Perigrinando andauao por Gaílella

Roubando terras, gados
,

prifioneiros

:

Queixoíos de fe auer tam liures nella

E os contrários tam tardos, e ronceiros

Que no principio já de Eílremadura

Prouar vinhaô as armas , e a ventura.

Com o Sol que fobre os montes parecia

O Conde moue os feus daquelle aíTento

Para hir paíTar hum porto íó que auia

Legoa e mea daquelle alojameto :

Era fem conto a gente que o feguia

Sem ter de acometelo atreuimento

Té que chegando ao palTo mais cftreito

Lhe tan por toda a parte hum cerco feito.

Sem ordem de peleja, e íem concerto

Da multidão fomente íe valiao

Lanças , e efpadas já ferem ao perto

Aos lados pouco e pouco fe atreuiao

;

lá naô acha a vanguarda o campo aberto

Só gente armada a todas partes viaô

,

Mas coin tam fraco intento vem ao meo.
Que o Condeilabre entende o feu receo»

E qual cuíluma o touro que amparando
Contra o faminto lobo o bando amigo

Andí continuo as vaquas rodeando

O roílo fempre, e os cornos no perigo

Andaua de contino refguardando

Aquelles fem temor que traz configo

De tal forte que a gente que accomete

Menos labe oiFender do que promete.

Entre
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Entre a multidão grande que o rodea

Numero tam armado, e tam íobejo

Parece o campo alíieo de branca- área

A quem por todas partes cerca o Tejo :

Porem o capitão que os naó recea

Vai igualando os braços ao deiejo

Pelejando com tanto esforço , e brio
,

Ciue vai abrindo o paíío para o rio.

Aly fe acende a fúria do inimigo

Com maior força , e mais atreuimento

Poios ver tam chegados ao perigo

Atalhados com o húmido elemento :

Também o gado , e prefos que configo

Traz 5 lhe feruem aly de impedimento ,

Mas já lhe abre caminho o Guadiana
Por mais que oíFende a gente Caftelhana.

Paffaó o vao primeiro os da vanguarda

Põem ao contrario bando firme o rofto

Em quanto dom Nunalures que naó tarda

Moue toda a bagagem ao feupoílo:

Faz paíTar atras delia a retaguarda

Ficando na defenfa em armas pofto

Com cujo amparo os noíTos fem perigo

Vao leuando nas coílas o inimigo.

Mais de dez mil eftauaó da outra parte

Qye a fahida das agoas defendiaò
Tirando com deftreza, manha , e arte

Setas , e arremeíToens aos que fahiaó

:

Té que faltou em terra aquelle Marte ,

Que era o raio do ceo que elles temiaó
Ferindo tam oufado , e tam feguro

,

Que naõ bafta da gente o forte muro.
Rom-
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Rompendo vai aquelle^efpeflo bando
Ajudado dos feus em breue efpafro

,

E o noíío campo em ordem pelejando

Marcha pot entre ás lanças a compaíío

:

Só pedras , lani^as , feras
,
que lançando

Vem os de cima , a muitos corta o paílo

,

Mas pouco tempo a furla fe dilata

,

Que a própria multidão fe disbarata.

Defordenadamente fe mifturaò

Por onde vem que o Conde nao parece
,

E a penas em íer muitos fe aílegurao

Quando em o vendo o medo Jhe recrece :

Aos que dos golpes feus fugir procurao

A grande multidão de trás lhe empece
Té que defefperados da fugida

Vendem aosnoílas caramente a vida.

Mas vendo pouco , e pouco o deíengano

Os capitaens do intento cautelofo

,

Que era disbaratar ao Luíitano

Naquelle paíío eílreito perigofo :

VaÔ retirando o campo Caftelhano

Polo caminho efteril , e fragofo

Soltando das ladeiras mais altiuas

Pedras ao noíío campo vingatiuas.

Ficou a praia em íim dafaiTombrada

Efmaltada de fangue roxo e frio

De trafpaííados corpos fameada
,

Que faz mouer fem alma o fundo rio.

A alguns também dos noíTos na paíTadaf

Deu fepultura o ceo nefte defuio
,

Mas naõ foi tanta a perda neíTe aíTento

Como do Condellabre o fentimento.

CAN-
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CANTO XVI.

Conta-fe a peleja , e 'venuirofo fnccejjo d.í bata-

Iba. Entra o Conde •vitoriofo em Portugal: toma com

cl Rey d ^illa de Charks : juntas as gentes cntrao

cm Cãftclla : Põem cerco ã cidade de Coria ; donde

fe Icuanta , e recolhe por as muitas doenç^as do ar-

raial, O Buque de ALtncaJire 'vem a conquifiar o

Reyno de Cafiella : Fefe com el Key de Portugal

tia Eftremad/ira : Faz^fe o cafamento da Raynht
dona Fel iPPa : Entrao com grande exercito em Caf"

4ella , el Rey , o Duque , e o Condejiabre ; An-
dao nella quatro mefes ,

jfm nelles terem batalha,

El Rey fa\ Cortes em Braga ; Morrreo no Porto

a Condeffa dona Lianor Daluim : ruai o Conde a

fuás exéquias com grande fentimente,

NA praia hu pouco os noíTos repouíaraó

PaíTando o vao, e as gentes inimigas

Sobindo a ferra , o rio defamparao
,

E em carreiras fe vao como as formigas

:

Num outeiro vefmho fe alojarão.

Que naó querem com o Côde ter mais brigas

,

Mas he em vao
,
porque elle a feu refpeito

Com a vanguarda ao monte vai direito.

Ante todos fobio tam confiado
Como quem hia atras gente vencida
Bufcando a feus guerreiros gaíalhado
Com a pefada maíTa , e bem regida :

Trás elle o feu pendão fempre aruorado
Tomaó tam breuemente eíla fubida

,

Que com menos de hum quarto de peleja

Caftelhano naõ ha que nella efteja.

Ou-

m
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Outro outeiro após eíle apparecia

Com mais gente , e bandeiras doutra forte

No qual o bando armado que fugia

Se reforma , íe anima , e fe faz forte:

A efte o valente Conde arremetia

Com os feus duros miniítros de Mauorte ,'

E da mefma maneira que o primeiro

Ficou fenhor também daquelle outeiro.

Ao terceiro fublo mais leuantado

De tam efpeíTa gente , e numerofa
,

Que naô fó tinha o monte pouoado
Mas toda a ferra afpera, e fragofa;

Como os primeiros foi disbaratado

Ainda que a noífa perda mais cuílofa.

Que alguns deraô as vidas na peleja

Pola morte que he fó dina de inueja.

Daly voltando o rofto o capitáõ

( Que a toda a preffa o feu cuidado aponta)

Vio padecer aos feus grande opreíTao

Com as gentes que já naó tinha em conta

:

PaíTando o vao fobre a reguarda eftaó

,

E o Prior do Hofpital em grande afronta

Manda a feus capitaens que ali ficaíTem

,

E que a fua bandeira acompanhaffem.

Deceo por a ladeira tam furiofo

Como a quem pareceo que já tardaua

E nos contrários dá tam valerofo
,

Qge em pouco efpaço nelles fe enxergaua,

Gil Fernandes lhe diz deftro animofo j

lá fenhor voffa ajuda nos tardaua

Se decereis mais tarde eíla ladeira

Sobiramola nós" de má maneira.

PaíFan--
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PaíTando o capitaó nao reípondeo

Porque leuaua o animo occupacio

A retaguarda em ordem recolheo

Sem ficar da Bagajem prefo , ou gado ,

Em breue a fez fobir como deceo

Ao terceiro lugar que tem ganhado

Ao quarto moue entaÓ com mor perigo

Aonde eílá poílo em armas o inimigo.

.Aiy eilaua o Meílre dom Garcia

Com os dous Códes qouuiftes taô guerreiros

E o Meftre Martim Anes que trazia

Muitos bons capitães por companheiros

:

De Cordoua, laem, de iVndaluzia

Os m,3Ís fortes, e armados caualleiros

Para elles guia o Conde valerofo
,

Como o rayo que bufca o mais forçoío.

De huma , e d'outra parte já fe acende

O bellico furor que os peitos moue
Hum comete fubir , outro defende

Pedras o ceo , e efpeíTas fetas choue ;

Moftrar braço, e valor cada hum pretende

Só naó ha quem de Nuno o braço proue,

E huma feta que ao longe vem perdida

Lhe faz no pé direito huma ferida

Com iílo o noíTo Achiles indinado
,

Qiie em vaó como o de Grécia foi ferido

Sobindo o monte vai determinado
,

E mais determinado que ofFendido

;

Porém dos feus miniílros auifado

,

Que outra vez os de atras tem mao partido
Faz ter o paíTo aos feus pefadamente

,

E dece a retaguarda diligente.

Achou
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Achou já nella as gente diuididas

Para diuerías partes pelejando,

Hamas já muito á porta de vencidas
,

Outras a que o alento eilá faltando;

JVÍas coai palauras elle , e com feridas

Os vai recolhendo , e animando
,

De maneira fe auem , que em tenpo breue

Deixando vai ao campo o bando leue.

Fez qiie foíTe marchando a retaguarda

A' cuila dos que as coílas lhe oíFendiaô,

Que bem entende o Conde que já tarda

Aos que nouo o íeu fauor pediao;

Sentados acha a muitos da vanguarda.
Que fuftentarfe em pé já naó podiao
Logo os faz leuantar, logo os esforça

Contra as fetas , e as pedras tomaò força.

Mas inda alem da faria dos contrários ,

E a ventagem do fitio tam fobeja, .

Que fora de efpritos temerários

Cometer tal fubida , e tal peleja ;

Galgas de pedra, engenhos , tiros vários

Fazem com que nenhum no poílo efteja

O Conde vendo o rifco que aly corre

A quem cuíluma eni tudo fe foccorr^.

Dd campo hum pouco efpaíTo fe apartou

Entre huns altos penedos fe efcondeo

Cora os giolhos em terra a Deos orou
Como o que tinha o feu valor no ceo y

No mor perigo aos feus defamparou,
E a quem fó pode tudo íe acolheo ,

Que. a trabalho tam grande, e tam contino

Naõ montaua poder , fenaó diuino.

Os
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Os feus já íem vigor , força , e alento

Da íobida , e das pedras que lançauaõ

Cançado do trabalho o Ibfrimento

Todos ao Condeftabre em vaô chamauaó :

Hum entre elles de mor atreuimento

Foi para onde os penedos íe juntauad ,

Aii lenhor , lhe bradaua orais agora
,

E eíla gente perece, e por vós chora.

Mandai fenhor andar voíía bandeira,

Qiie eftamos como ouellias perecendo
,

E he a voíla vanguarda hiima barreira

Das pedras que do mionte vem decendo:
Kao he tempo refponde o graó Pereira,

E torna á oração que eítá fazendo

Gonçaleanes de A*breu com grande aballo

Também da retaguarda vem buícallo.

Pede-lhe por merco le aleuantalTe,

E ouueue compaixão da amiga gente

Sem que lhe reípondeííe , nem o olhaíTe

Como homem trafportado que nao fente:

Mas como que de hum íbnho deípertaííe

Se aleuantou ligeiro mui contente

Dando aos feus nouo alento, enouas cores

Como o Sol defejado ás tenras flores.

Mandou ao feu Alferez esforçado

Diogo Gil famofo, e forte digo,.

Qiie guiaíle o pendão fempre aruorado
Té o pôr entre as bandeiras do inimigo:
Ao que elle logo foi determinado
Como quem leue achou todo o perigo

,

E ant'elle o bom Pereira pelejando
Largo caminho a todos vai deixando.

AJi
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Ah Deos que eftranhos golpes repartia

Por entre aqucllas gentes fem cautella.

Que o paíTo atras tornar já nao podia
Pola que vem de cima a fcccorrella :

Cada hum dos da vanguarda que fobia

Era hum Siíypho entaõ com o pezo delia

Que indo tocando o cume já do monte
Vinha íobre elle a pedra de defronte.

Mas como o que no mar fe lança a nado
Obrigado da fúria da tormenta

lá mais perto da terra , e mais chegado
O fraco alento , e braço acrecenta :

Pa fraqueza cada hum mais obrigado
Na coroa do monte já arrebenta

,

E Nuno Alures que nem o Sol que o via

Os golpes que aly deu contar podia.

Foi a fua bandeira aleuantada

No lugar que antes tinha a Caftelhana

Que já rota, fem aíle, e arraftada

Anda entre os pés da gente Lufitana

:

Toda efta multidão disbaratada

Vio com grande vergonha o Guadiana

,

E os capitaens de tanto esforço , e brio

,

Que as cortas virão já ao defafío.

VoltaÕ todos fem termo i, e fem guarida

Fazendo o Conde nelles grande eftrago

Quando entre os feus com fúria defmedidá,

O fero Meftre vem de Santiago:

A dar em facrificio aquella vida
,

-

.

Que com muitas feu dono deixou pago , '•

E no primeiro encontro da peleja

Se Jhe oíferece aquillo que defeja^

Ea-
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Encontra-os dom Nunalures que no meo

Daquella multidão ferindo andaua

Cuberto de farpoens , e fangue alheo

Eípcreando a gente que voltaua :

Com eiJe enueíle o Meftre fem receo

Defcarregando a fúria que leuaua,

Mas recebe-o o Conde de tal forte

Qiie honrou a vida em iam fam.ofa morte^

O forre capitão cahido em terra

Aquella triftemente os-feus deixarão,

E dardo fim á trabalhofa guerra

O mente os Caftelhanos defemparao:

Os Condes ficarão fobre a ferra

Com o pefar defta morte atras voltara6,

E eípalhando-fe as já vencidas gentes

VaÓ tomando caminhos diíFerentes.

. Sentou-íe o Condeftabre já canfado

Sobre hum penedo hum pouco repouíando
Cauallo manda vir muito apreíTado

,

E faz que alguns dos feus vaó caualgando;
Huma legoa dos montes alongado
Foi no alcance dos Condes caminhando

,

Mas porque o ceo já a cor das nuuens perde
Volta ao campo, aloja-íe em Valuerde.

Aly offerece as graças da vitoria

Com coração humilde a quem lha dera
Recordando os perigos na memoria
De que Deos o guardara , e defendera
Qiiem procura no mundo fama , e gloria ,
Qiiem fazer mortal feu nome efpera
A leiiante da terra o leue elprito

,

E faça fundamento no infinito.

O ca*



• 37^ O Condestabre de PortvgaIm:

O caminho porque Ennio ^pretendeo

Moftrar que Scipiaó fora as eftrellas

Como a Tu J lio vammente pareceo

Qiiando de Hercules ieo q eftaua entr'ellas

Era que por batalhas fora ao ceo

Com a gloria de acabalas, e vencelas ^

Mas foi caminho errado, e louuor leue.

Que de obras immortaes por premio teue.

Porém o que na fúria da mor guerra

Com os contrários de hum , e d'outro lado

O campo deixa , as armas defaferra,

E vai bufcar a Deos tam confiado :

Que abrindo ao ceo caminho para a terra

He foccorrido delle , e fuílentado

Para alcançar trás ifto huma vitoria

Dina de tanta fama , e tanta gloria.

Efte ouíado , e diuino Scipiaó

( Para honra , e louuor noíío Lufitano )

Que ao ceo da eftrada abrio por oração

Nao ( como os q elle diz ) có fangue humano;
Efte foube o caminho , os outros naó

,

Qut hiaô trás feu del-^^jo , e feu engano .,

E hoje pifando eftreilâs m.ais vefinho

A huns moílra o erro , aos outros o caminha.

Paííada a noite alegre companhia

Poftos em cura os feus que eftaó feridos

PafTa á vlfta de Merida o outro dia

Aonde eftao da batalha alguns fugidos

SahiraÓ vendo as gentes que trazia
,

Mas foráó com mor preíía recolhidos

,

Qne o Condeftabre a viStallos manda

,

E faz voitar-ihe os roílos da outra banda»

Mau-
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Mahdou-fe á retaguarda no caminho

Per ver íe alguém oufaua a ccmetello

Tomou-o a noite a Badajoz veíinho

Donde à gente fahia ao longe a vello :

Fez no outro dia a Eluas feu caminho

Sahio a forte vilh a recebei Io

Parte alj os defpojos da jornada

Aonde mereceo tudo, e nau c]uis nada.

De Eluas com o campo em ordem. íe partio

Para Villaviçofa, e fabiamente

As valerofas gentes defpedio

Que foliem deícaníar da guerra ardente:

Cada hum com o que em defpojos lhe cahiõ

Vai rico, e alucroçado , e vai contente

Para a leda família elle fó fica

Rico com huma vitoria
,
que he tam rica,

Liure da guerra, e naó já defcuidado

Da paz; gozaua o fruito neíle enfejo

No gouerno ciuel todo occupado
Das abundofas terras de Alem-Tejo,
Quando com preíTa o chama outro recado
A que acode mais preito o feu deíejo

Pondo em armas a gente acuílumada

Para Chaues que tinha o Pvey cercada.

Só com vinte de cotas fe adianta

A bufcar feu fenhor
, porque a mais gente

Naó podia marchar com preíla tanta,

Que o defejo tardanças nao ccníente,
Sabe o Rey dellc, alegre fe aleuanta,
E fae a recebello honradamente
Poucos dias depois que o Conde chega
Combate o muro^ a villa fe lhe entrega.

Aa rpi
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Foi com toda a mais gevito, que efcòlliera

A, Valarica o capitão famoío
Aonde polo íenhor mui pouco efp£*ra.

Que o leu defejo o faz pouco ocioib

:

Tambem fe a
j
un ta a gen te que efcoihera

Para o paliado cerco venturófo

De huma, e doutra fe faz refeftlia ,
-e lifta y

Que intenta o Kçj de nouo out-ra coiiquiftá.-

*^ Porque em fatisfaçao da perda, e danno
Qiie o pouo Português tem recebido

As terras vai pilar do Cailelhano

Aonde héjd polaè armas conhecido:

Dando ao reyno contrario defengáM
De quaS mâí íe aquieta hurã offéndid-ò' '• v'

A gente ajunta os capitaèiis reparfeí ^

"•

Ia- deixa a Valarica ,^ é já feniiârtô. '•'

. Diante manda o nao veht:id^> Conde ,^

Qiie vá tom a vanguarda éht?táhd<^ a^tèrra

Até ciiegar aquelle termo aondé^'^""^" -'-^
•

Leua o defenho , e fim de fazer guôrra:

Mas inueja íu til que em quem fe eiconde

A razão género fa a^ portas ferrá^

Que a muitos cor^ engáhd 5-eíémi proueito

Trazia contra o Conde armaxiDó peito.

Vendo que toda a r<?g ia confiança

Todo ú pezo da guerra ;\e o taidado

Sobre íeiis ombros fós peza ,
*€ defcanía -

Que elle era o mais valido, o mais chamadc^

Contraminándo a ram jiilla priuança
;

Qaebrao primeiro as leys de íeu mandado-'-.

Cada hum ante a vanguarda parte e guia ^

Com toda a gente armada que trazia.

Hum
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Hum he de Chriílo o Meftre deíeicío

Mais de excedello em tudo, que de honr^ lio

Com Martim Vaz da Cunha , e orgulhofo

loao Fernandes Pacheco que eu naô callo

:

Cada hum tam forte, iJlullre , e poderofo,

Que fó moftra fraqueza em inuejallo,

E outros que nefta em.prefa o acompanhao
Em q inueja naò mouem, nem feeílranhaÓ,

EntraÓ Caílella , e tomaó a Frolofa

Lugar fem defcnfaÓ, nem refiílencia

Põem cerco a fam Félix villa animofa

,

Que bem lhe caítigou íua infblencia

:

Porque rendida a fúria beilicofa

Viando os moradores de prudência

Ao Conde que já marcha alj veíinho

Manda as chaues das portas ao caminho,

; Chega de noite , e abre as portas logo ;

'E elles que tem de fera alojarrento

Cada hum como fe fora em fonho, ejogo,
Enlea a vifta , e proua o íofriniento j.

Qual polo íèco mato o manco fogo
A que vai aíloprando o foril vento

AíTi nelles a inueja hia foprando
Crece o fogo da ira , e vai laurando.

ConjuraÓ contra o Conde nao culpado ^

Que elta tenção nas obras lhe entendia

O Medre o ccniíidou mal inclinado

Para jantar com eile no outro dia

;

EUe íe ouue também por conuidado
Por nao moílrar que reme, ou defccníTa

Com o roílo alegre , e ledo tudo aceita

Mas também ,de çauteUa fe aprcucita.

Aa^ii Aos
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Aos feus encomendoii íècretamente,

Qae d hora de comer acufturnada

Guardem do Meilre a tenda
,
que outra géte

Para p.cudir aly nao tenha enrisda:

E oijuindc aigum ramor impertinente

CKaíTegurem do engano, e da cilada •

Chega a liora ( aílaz ao Conde peza )

Vai á tenda do Meilre
,
poem-fe á nicía.

Começa aly o Pacheco mal fofrido

Pendurar-fe em palaiiras , de feiçaÔ

,

Qiie foi logo de Nuno conhecido,

Que bufcaua lugar para á 'tenção:

E refpondendo a tudo íem roido

Se aleuanta da mefa o capitão ,

E íem' que algum o atalhe, nem oíFeiida

Sahio 5 e aos feus achou cercando a tenda»

Qual cuíluma ficar frio enleado

O caçador incauto negligente
,

Qpc o paííaro na rede tem tomado

,

E dVntre as mãos lhe foge aíhitainènte •,

Tsl cada hum ficou mudo, e infindo -

Vendo-o delles partir tam liuiemente

Deíprezando as palauras que o Paelieco

Ficou íoltando em vao qual foe o Ecco.

O' grande esforço , ò uobre paciência

De inueja, e de amb-içao noua vitoria

Toque de confiança , e de prudência,

Triunfo da m.ór fama , e da mor gloria;

Que aonde taô vaa ficaua a competência

E a vantagem tam grande , e tam notória

Lançar mao de razoens fora fraqueza

Vingar de más tençoens ^ má natureza.

Dei
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Deixa-os o Conde illuílre , e caminhando

PaíTa em Fonte Guinaldo a noite fria

Aonde ficou deus dias repoufando

Tc vir mais perto o Rcy que elle feguia
;

Dal/ ré Roboreda vai marchando
Inda que o cruel tempo lho im.pedia

Com frio 5 chuua , e vemos procelofos

Grandes trouoens , relam pagos furiofos.

Porém ceíiando a fera tempeílade

Foi feguindo o caminho que trazia

Chega a Coria , e á vifta da cidade

AiTenta o arraial , e no outro dia
,

Vindo o Rey valerofo , que a vontade
Mais breues as jornadas lhe fazia,

lantou com o Conde, e logo lem debate
"Dao ferozm^ente aos muros o combate.

Foi o accom.etimento fero, e duro
Grande efpaíTo a cidade combatida
Em muitas partes roto o forre muro

,

Que aos de dentro cuilou mais de numa vida

;

Mas vendo o claro 'Rey nao ter feguro

Leualla nefte aíTalto de vencida

Lhe põem eílreito cerco , e determina
De com guerra a render larga , e conrina.

Mas nao executou tal peniamento,
Porque mui poucos dias fe paííaraô,

Qd2 naô deixaiTe aquelle fundamento
,

Que logo no arraial fe leuantarao
,

Malinas febres, males cento a cento
Com que as vidas aos noiTos deíampara5
Perecendo fem guerra, e fem o amparo
Porque Chiron a Achiles foi tam charo.

Tor-
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Tcrna-fe o Rey ao feu aíTento antigo -

Trifte do mao lucceíTo naò cuidado

Deixa por atalhar ao mor perigo

A terra alhea o cerco coítieçado-,

Nunalures manda os feus ao certo abrigo,

E elle toma o caminho deíuiado

Em romaria á Virgem vai do meio

Donde paíTando a Ourem , a Eftremós veio.

Sufpendamos com o Rey a antiga guerra

Que em íaboroía paz gaíla alguns dias

,

E ao famofo Nunalures
5
que na terra,

De Alentejo gouerna as frontarias; -

Que veio groffa armada de Inglaterra

Cortar do húmido reyno as ondas frias

Soberbas náos , e armadas á conquiíla

Guerreiras ao temor, belias á viíla.

Proa trazem ao reyno Lufitano

Cheos vem de guerreiros vencedores

Ecco faz entre as ondas do Oceano
O íom de occas trombetas , e tambores

:

A fombra das bandeiras fere vfano

O Sol que as agoas faz de varias cores

Copando as velas vinha o vento brando

E o mar em crefpa eícuma faipicando.

Dentro vem com magnânima efperança

O Duque de Alçncáftre dom loao

Com a ama da muliíer dona Conílánça

Filha de Pedro a quem o duro irmaô

Por dar a Heípanha aílí jufta vingnnça

Em Montiel matou por própria maó

,

E com tal fundamento o Duque , e cila

Vera conquiítar os reynos de Caílella,

CaC-
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Caftellos , e Leoens trás nas bandeiras ,

E entre flores de Lis Leopardos douro

Belhs filhas Líantes companheiras

Qiie inuéjar pode o Sol fermoío , e louro :

Para ferem do-nouo reyno herdeiras
,

E de amor entre os Rqys nouo thefouro
,

E por vos fer a empreza mais notória

Hum pouco atras direi da noíTa hiíloria.

No tempo que de Anis o Melbe ouíadò

Por fuftentar a amada liberdade

A defenfao tomou do reyno amado
Libertando de ViyíTes a cidade:

Dos Britanos , e Ingrefes ajudado

Com quem. já tinha paz , firme amiifade

Para pedir íbccorro em tanta guerra

Mandou embaixadores a Inglaterra.

Eíles do Rey Richarte erao tratados

Com proceder amigo , e termo humano
Do bom Duque admittidos , e ajudados

Em tudo o que pedia o Lufitano :

Porque o mór deíejo , e feus cuidados

Afpirauao.ao reyno Caftelhano

Cujo titulo em vaó tom.ado tinha
,

E a Duquefa Confiança o de Raynha.
Cada hum delles legados fe defuelia

Em incitar o Duque a feu reípeiro

,

Que pois fe oufa chamar Rey de Caílclla

Tempo he que ponha em armas íeu direito
;

Tendo o Rey Português por fi contra ella,

E em fauor de feu nome , e de feu feito

,

E o contrario oprimido, e quaíi alheo

Do cuidado da herança , e do receo.

Depois
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Depois fabendo o Duque a celebrada

Vitoria que alcançara o Re^ famofo

,

E que tinha Caítella amedrentada
De Ourem o Conde illuílre, e valerofo:

Vendo aoccaíiao tam defejada,

E tam perto hum fauor tam poderofo
Do Rey licença, e gentes logo teue,

E á conquiíla fe parte em tempo breue.

' Tomou porto no re/no de Galiza

Efoi tomando as terras juntamente

De íua vinda ao Luíitano auifa
,

Que em feu fauor tardança nao confente ;

lá do JVIinho os famolbs campos pifa

Aonde faz preíles, galas, armas, gente ,

E ao Conde dom Nunalures chamar manda
Que deixamos no Tejo da outra banda.

Vio-fe o Duque com o Rey na Eftremadura

Com aluoroço, e graô contentafuento

ContrataÔ fanta paz, firme, e fegura

Pede o Rey a Feiippa em cafamento;

Cujo valor , virtude, e fermoíura

lá por fama trazia em penfamento.

Cujas partes renis creceraò tanto
,

Que a nós fòrao louuor , ao rauiido efpanto

Celcbraraô-íeas vodas defejadas

No Porto, defta vinda a poucos dias

De todo o reyno as gentes faò chamadas

,

E apregoadas feílas , e alegrias :

As armas por então defamparadas

Se fazem dandas
^
jogos, e folias.

Banquetes , e feraós de vários modos
Com paíTatempo , e com prazer de todos.

Mas
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Mas deixa o conjugal amado leito

O Rey em breue eípaíTo porque ordena

Hir fuílentar o íogro em leu direito

Que da tardança eftá fentindo a pena

;

O Conde ás frontarias vai direito

De íòldados traz copia naó pequena

luntaó-fe as gentes
, já o campo aballa

Ao Condeftabre ei Rey deíla arte falia.

Bem fei famoío Conde a quanto alcança

Voíío valor no mundo tam fabido

,

E vos fâbeis de mi qual confiança

Tenho de voíías obras concebido:

Meu reyno , e meu íocego em vos déícanfa

Q louuor delle a vos he fó deuido

,

E» o que eu jrogaruos quero em nada impede
Ao que amor , e razaõ por vos me pede.

E he que nefta occaíiao que eílá prefente

Deis a vanguarda ao Duque illuílreeclaro,

Sogro , e noi;o pay meu
,

pois he decente

Auantajar a hum príncipe tam raro.

Vos da minha fainoía , e forte gente

Ireis na retaguarda como amparo
,

Ifto rogo, ebem ley que quando o mande
Do que he voíTo darei parte muy grande.

N^nca fenhor ( refponde ) openfamento
Depois que voflb fou tal confentio

,

Qiie outrem tenha o lugar que ojefuílento ,

Sem o qual nunca exercito me vio

,

Naó fó
, por defcuftume , o fofrimento ,

Mas natureza própria mo impedio
,

Porém fenhor o Reyno , o campo he voífo
,

E eu que nem dar razaõ , nem, queixas poíTo,

Como
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Como humilde foldado irey feguindo
VoíTo nome, que hc minha obrigação

Ncíla empreza com todo o amor feruiiidó

NaÒ como Condeílabre , ou capitão
,

Dai fenhor o higar que eíla pedindo
O voiTo gofto, e voíFa obrigação

,

De mim nao cureis mais neíla jornada,
Que de huma lança íó muito arrifcada,

- O Rey que vio ao Conde perturbado

Com razoens mais confufas que arrogantes

Deixou logo o confelho começado ,

E mandou que teueíTe o lugar dantes

;

De Bretanha , e de Luíb o campo armado.
Toca trombeta e caixas íibilantes,

E com mor áluoroço que receo

Eritrao fem feu perigo o Reyno alheo»

Caftellos , e lugares conquiftaraÓ
,

Pouos 5 campos roubarão liuremente ,

Q-iatro mefes no largo reyno andarão ,

Sem auer quem batalha lhe apreíente ,

Depois ao reyno armados fe voltarão

,

Que fuftentar naò pode tanta gente
,

Com fome. infame , c pefte trabalhofa.

Por culpa dos contrários ociofa.

Para a frefca Coimbra o Rey fe parte,

Aonde eftaua a Rainha , e ícu defejo ,

E o Duque que por huma e outra parte

Trataua de concertos neíle enfejo ,

O Conde valeroíb os feus reparte

,

E vai-fe ás férteis terras de Alemtejo,

^Fazendo antes denota romaria,

A Guimaraens ao templo de Maria.
Entre
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Entre o dourado Tejo, e Guadiana

Ví^ua o leu gouerno celebrado

Exercitando a gente IraRlhgana

No militar concerto acuituinado :

Mas de huma enfermidade deshumana

Sabendo que o leu Rey era auexado

Parte ao Corual a veilo aonde eiteue

Té deixallo melhor feguro , e leue.

Partido o Conde 5 o Rey liure do danno

Com que a doença a cor do rofto eílraga

Paliada a maior parte daquelle anno

Determinou fazer Cortes em Braga
,

Chamar outra vez manda o Lufitano,

Qiie fó de fua fé , e amor fe paga
,

E do reyno os maiores, e os Prelados

Communs procuradores > e letrados.

Tregoas trata , cuílumes, leys renoua

O Conde , a proteiçaó dos grandes tinha

O que o Rey eom bom termo lhe reproua

Porque a feus penfamentos naó conuinha:

Vorém daly o aparta a triíle noua

Com que a ligeira fama mais caminha

Qiie a CondelTa Lianor chara conforte

No vitimo trance eftaua já da morte.

O quão triíle daly parte o Conde,
Quaó triíte 2 valerofa companhia

Polia pofta chegou ao Porto aonde

Triumfajá da Condeíía a morte fria

,

Dos léus olhos a luz no ceo fe eíconde,

E Nuno os feus de lagrimas enchia

,

O ar de fufpiros , a alma de triíleza

PençaÓ q«e paga a vida á Natureza.

E cu-
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E cuberto de dò funeílo , e trifte

,

Em o efcqro , e fúnebre apoíento ,

Naquella hora penofa em que coníille

Mais o rigor do duro apartamento
,

Por mais que com grande ajumo reíiíle

A' força do pezar, e fenrimento

Eílas palauras diíTe magoadas ,

Com lagrimas dos olhos ml (luradas.

' O' morte fea , e mais aborrecida

Aos que na vida ficao lamentando,
Que á aquelles que por ti perdendo a vida

A fua pena em gioria vaô trocando;

Quem te nao temerá fera homicida

,

Todos feus falfos goilos defprezando
,

Se vens tam disfarçada , e encuberta ,

Que menos efperada eílas mais certa.

Que tempo mais fegurò , e mais alheo

Podia eu ter de huma hora arrebatada,

Qnie o que tam fem cuidado , e fem receo

Gozar podia a gloria conquiftada

,

Quando de alto:; defpojõs rico, e cheo ,

Quando por mim a pátria libertada,

Entaó fem piedade, e íem refpeito
,

Moftraíle que o meu bem te çra fujeito.

Sem elle me deixaíte , e claro vejo

Sendo fujeito a ty que nao podia

Ser bem meu mais que em fonòras do defejo

Que tanto em efperanças fe eílendia^

E le gozar nao pode nefte enfejo

De fua amada , e doce companhia

,

Como era bem? quaq mal fe compadece
Ter eíle nome aqui lio que perece.

Para
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Para que quero o fruito defejado

De tam largos trabalhos já vencido,

O nome em mâl perigos alcançado

,

E em tam compridos anncs adquerido

As honras , o poder, o grande eílado,

Taõ inuejcdo em mim
,
quaó merecido

Sc a quem para o gozar me coube em forte

Ko melhor me rou baile ó fera morre.

E vós alma dirofa que já agora

Noutros bens diíferentes occupada.

Aonde tudo na viíla le melhoia

Vereis come o da terra heiòmíbra , enada.
Vos já agora imm.ortal ciara Leonora
De rrim com. puro amor íempre eftirrada,

Ouui deíle alto aíTento as queixas triíles,

Com que fó me deixais pois vos paitiíles.

Sem^pre foftes meu bem , e gloria minha.
Se íe pode achar gloria cá na terra ,

Se neÔa nao gozei da que em vós tinha
,

Fcy porque viuí íempre em dura guerra.

Triumiphando delia já bufcar-uos vinha, :

E agora de meus olhe s vos deílerra ,

Efra parca inuejofa , eatreuida,

Que por me matar mais me deixa a vida.

Que vos deixei fenhora bem conheço,
Qiiando o naÓ confentia a tenra idade
Por dar á m.inha pátria , a vida em preço
E em refgate de lua liberdade,

Porém numa obra tal naó defmereço,
O verdadeiro fruito da vontade,
Qne tendo-uos por firme e charo objeito

Ia mais me vio da forte. fatisfeito.

E pois
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E pois eílais gozando neíTa altura

De bens que nem tem pena nem mudança ,

Aonde cá naó chegou minha ventura,

Fazei por vos chegar minha eíJDerança,

Que deixando eíia vida trifte eícura

Faça para viuer noua mudança,
E goze la do eco íereno , e íanto,

AqueDa viíta pura; que amei tanto.

E em quanto nefe amarga., e traníitoria

Paílar penofamente o tempo efquiuo

,

Repetirei ao ceo voíTa memoria

,

Suáentando efte amor inteiro, e viuo,

Gozaiairha ditofa eterna gloria,

Qiiè <y*que deixais á penas taô catiuo

,

Pois naõ pede na morte acómpanhar-uos.

Saberá nao temeila por búícar-uos.

Mâi^ iacil de entender coníiderada

He do que eícrita , a dòr que a cauía pfrece.

Mulher taô para amar ,,. e tanto amada ,

Nunca h,e chorada aílim como merece.

Com tàntà pompa \ e dor Foi íepultada.

Qual Búíica o Douro vio , né lhe inda eíqueae

No ceo goza hoje a gloria prometida

,

Qià^e do Ceo dina fez na terra a vida.

E^pòrque defta ilíuflre , e generolá

Senhora alcance a muitos a lembrança

,

'Nacidós de familia tam ditofa

,

Que com tantas taò claras tem liança ;

Do nome antiguo , e geração famofa

,

Que ella engrandeceo com tal mudança,
NáÒ íe deuè efouecer a minha hiftorra ^nj.

'

Trazendo ítô-^alc-didentes.á memoria. '
-

:

: ! Quan*
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Quando o Conde famcfo CL'e primeiro

Teue em ápte de Lufo a fértil terra

,

Cujo filho irragnanimo, e guerreiro
,

A coroa adquerio com ínngue e guerra;

Foi delir conde Henrique ccnipanheiro

Entre muitos de França , e de Inglaterra ^

lom Pedro Franiaris ouíado e foire,

A quem lugar no leyno coube em Jorte.

lunto- de- Guimaraens anrena , e bella
,

Teue aíTento e íolar engrandecido
,

QuG~ás do ncrrx de Riba de Vilclla,

Deu principio illuftre , e o apçlJido,

Dom Payo naceo deJle , e quanco'aquelIa

Família o Reyno tinha cnnobrccido,

Dom Reinraõ procreou da clnra eípola

Do grande Egas Moris, neta ditoía.

Defte e doutro também claro Fernando
A Caílella os Oíorics começarão

^

Que de Guim.araés íempre o nom-e honrado
Os dous por toda Kefpanha ie efpalharaò;

Do primeiro íeu nome eternizando,

Dous filhos, valerofcs fos ficarão
;

Hnm dom Quilhem Reimondo, edoSueiro
Que na ventura emi tudo iby primeiro

Delle 5 e dojia Vrraca illutlre dama
,

Filha doutro Egas GomiCs de Barroío
Kaceo para illuftrar leu nom.e , e fama

,

Dom Mem Soares de Mello o valerofo,

E outro que he o primeiro que le chama
Do nome agora em tudo tam ditoío

,

Pêro Soares de Aluim illuftre c claro
,

A quem naò foi o ceo.em nada auaro.

Delle
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Dclle e da generoía companheira

,

Que aos Cunhas a materna origem deue

Hum Martinho naceo ,
que a voz primeira

De Aiuim após o pay contente efcreue;

Delle, e de Margarida Paes Ribeira,

Ioa6 naceo
,
que o mefmo nome efcreua

,

Cuja conforte illuftre e celebrada-

Dona branca Coelha era cham.ada. .

Efta do íángue antiguo illuílre e puro

Dos Coelhos que o Reyno eftimou tanto,

Irmáa de Pedro , a que outro Pedro duro

O coração tirou com grande efpanto

;

Deíle p*ara altas glorias de futuro

,

Que inda appaielha o ceo fereno , efánto^

ISIaceo Lianor que agora o mundo deixa,

E o Condeílabre feu com fantaquei^a.^^
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CANTO XVIL

Acah.td.is as excqnias ât CondejJ.t Dona Lutnor
D^aluim 5 torna o Cotidtftabre a Lr^.gn , donde fe

*vay para entre Tejo e Guadiana , lú-irando aterra

do inimigo. Aborto el lley doui Ioao de Cafiella ha
tregoas. Reparte o Ccndifratr^ as terras que el Rey
lhe tinha dadas y com os qíiéemfeHÍ.rtiii^o o aconw
panhar^Õ, Trata el P^ey de ibas tu-dr por cor.fclho

de alguns priuados , e inuejofos : O Condcfi.ibrefe

*vay dei Re) agrauado ^ e em fim fatisjeito fe r-dti^

2^ a feu fcruii^o, Qiiehrao-fe às tregoas tonia-feBa^

dajo\, o Condejiahre de Cajiella queima os arte-

dores de Fifeu,

AS funeraes exéquias acabadas
,

Tudo de elcuro cheo , e cuberto ,

Entre lagrimas triítes magoadas

,

Beatris lente o dano de mais perto
,

NaÓ podem íuas queixas íer contadas

,

Nem de íeu triíle pranto o defconcerto^
Mas o famofo pay claro , e prudente
Do Porto a manda io^o íabiamente.

A
De muita e nobre gente acompanhada,

* cidade de VlyíTes foi trazida
,

Entregue á fabia velha venerada
,

Mãy do graò Nuno , e deiJe aíías querida

,

Com virtudes , e exemplos foi criada.
E do ceo por virtudes efcolhida

,

Chama trás ifto o Rey ao varaõ forte,

Honra, e valor da guerra ^ e paz da corte,
• Bb Tor-:



590 O CoNDE<rrAR!iE de Portvgal.
Tornou a Braga eíTa cidade antiga,

Foy viíitado aflas do fentimento

Dos grandes j e do Rey que mais fe obriga

,

De quem fó lhe ganhara o yencimento,

E com vontade pura quanto amiga
Lhe oílerecia hum nouo cafamento,

Com dama género fa ilkiftre , e clara
,

Qiíe o foi em luftre, e graças a inuejara.

E elle com peníamento diíFerente

Do Rey fe delpedio quafi queixofo

,

Que o coração honrado, que ama , e fcnte

Até em íombras o goílo lhe he penofo

:

Para Euora partio tam delcon tente
,

Que bem mollra fugir ao fer efpofo
,

E diííe que já aly liure fe via

De huma efcura nuuem que o cobria.

Aly liure de ofFenfas largo efpaíTo
'

Tr.itou de paz fegura, e da peleja

Sem fazer nouo emprego de leu braço

A que Marte moftrou tam grande inueja,

E quanto já achaua o tempo efcaíTo

Para as occaíloens que elle deíeja

Alguns dos inimigos já íe acendem

,

E entrar em Portugal em 4aó pretendem.

De Santiago o Medre determina

Hir dar íobre Eílremós com fiiria brsua

Queimar-lhe os arrabaldes, e a campina.

Porque o Conde em Euora fícaua

:

Mas como até das traças que imagina

Com prudência , e valor fe acautelaua

Parte para Eílremós , e a gente chama ,

E logo diíTo o Meílre teue a fama. ;

Tor-
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Tornou atras da fu.iia defle intento

,

Logo os feus defpedindo liberalmente,

O Ccnde o foube em leu alojamento

Donde o hia a buícar, fedo, e contente.

Também deípede os léus com penfamento

De os juntar noutra empreza diíFerente,

Mas neila occafiaó campo de Ourique
Manda a pedir fcccorro muito a pique.

Porque o Conde de Niebla fe apparelha

Cem fçtecentas lanças eícolhidas

,

Hir ver de íangue a terra já vermiellia

,

Que íepuítou aos Mouros tantas vidas,

Nuno que em vaó configo fe acon Telha,

Porque tinha já as gentes deípedidas

,

Com íó oitenta lanças que ficaraÕ

Pollo Redondo a Aíoníkras chegarão.

Eliando hum dia ali dormindo a leíta,

Sem elmo , e fem arnês, pofto á ligeira,

O acorda hum.a noua aílas molefta

,

Qiie íicaua roubada a Vidigueira

Qtie naquella manham fera mais requeíla

Trezentas lanças íós dehum.a bandeira
Saquearão avilla, e leuaõ delia

Gdáo 5 e gentes catiuas a Caílella,

Que para Villa noua hiao m.archando
,

Que eraô de Mcníards fó quatro legoas,'"'.

Arm.a-fe Nuno, e es feus já vaÓ celando
Corredores rocins , veloces cgoas,
E inda que poucos nac]uelle bando.
Nenhum he inclinado a pedir tregoas

,

Partem já noite , chegao cuanco a Auror^
Ncs defcobre do dia a m.eliTor hora.

Bb ii KacS
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Nao tinha o lugar muro, cerca, oucaua,

Saluo híia torre grande , e bem fornida,

Em cuja roda aquella gente eftaua

Emtrincheirada juiuo de huma hermida
Com pouca guarda , e medo repoufaua

,

Qye tarde a de Nunalures foi fentida
,

E polias ruas já trepando acima

,

Com a preíTa os deícuidados defanima.

Dos íeus hia diante o Capitão

,

E huma barreira entrou na companhia
De quatro caualleiros

, que o pendão
Por outra rua d torre arremetia

,

Dez Gafcoens de aiteuido coração,

È das melhores armas que aly auia

Todos ào Conde vem para encontrallo,

E elle ie lança a todos do cauallo.

Darara6 pouco os dez hefte combate,

Que ás mãos como os de mais foraô tomados

Os mais íe d ao catiuos fem debate

Outros íicao feridos , deítroçados:

Muitos que á vida deraó feu remate

FicaÓ no carnpo aly defamparados

Nuno que dos Gafcoens naó quer vingança

Liures manda fe vaó a el Rey de França.

Vencida cila baralha em pouco eípaíío

Mortos , feridos , prefos quantos erao

Tomada a preia á força de feu braço

De que elles pouco tempo íè valerão
;

lá faqueada a villa paiTo a paíTo

Com tudo á Vidigueira fe vieraó

Aoride deraô aos prefos com a emmenda
A liberdade , as vidas , e a fazenda.

Foi
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Foi efta noua ao Rey, que aíTas contente

De dlrofo fucceíTo a recebeo

,

Porque tinha outra em tudo differente

Qual a inueja de muitos a eícolheo :

Ao Coniellabre efcreue em coritinente

Os parabéns do que lhe nconreceo

Depois o chama atras òcÚ^l jornada

Para Campo maior contra elle armada.

Chegando o Conde em fua companhia

Se entregou por partido a fortaleza ,

Que Gil Vaz de Barbuda defendia

Contra o valor da gente Portuguefa

,

Para Euora Nunalures fe partia
,

E o Rey com peníamentos noutra empreza,
Que depois acabou com honra , e gloria ,

Como ainda ouuireis na noíTa hiftoria.

Agora ó Mufa he bem que defcanfemos

Do trabalho da guerra tam contino,

As bandeiras , e as armas penduremos ,

Que inda entre ferro, e fangue me imagino

Do noíTo Heroa hum pouco celebrem.os ^

Aquelle efpirito , e coração diuino,

Na guerra vencedor com nouo cfpanto

Na paz juíto , e para o ceo tam. fanto,

A's arm.as trabalhofas deu de mao
,

Porque em tregoas eílaua o Lufitano,

Que era morto em Caílella o Rey loao

,

Que fez aos dous impérios tanto dano,
E os grandes tendo á viíla eíla rnzao
Com o tenro Rey Henrique Callelhano
luntos legados de huma/e doutra parte.

Mandão que ceíTe o graõ furor de Marte*

Deixa
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Deixa a Euora fertii

,
que habitauâ

Nuno por deFeníao do Reyno amado
Vaiíe a Porto de Mós antigua, e braua,

E a Ourem bellicofo, e leuantado ,

E por moílrar ao eeo que fe lembraua,

Que fora vencedor delle ajudado.
No lugar da batalha que vencbra ,

Quis dar louuor, e honra a quem lha dera.

Donde a fua bandeira vencedora
O nome de faá lorge appellidou

,

Ao mefmo Santo outra bandeira aruora,

E a Virgem fanta hum templo edificou ,

Ali no meímo dia inda ategora

Os Lu fitanos feus que elle ajudou

As graças lhe vao dar defta vitoria

,

Pregando em feu louor delia a memoria»
Começou nefta idade já madura

De taô grandes dcfpezas pouco auaro

,

A' Senhora do Carmo fanta e pura ,

Aqueile templo altiuo, illuftre e raro,

Que na firmeza, na obra e fermofura

Nao tinha Luíltania outro tao claro

,

Nem o excede nenhum da noíTa idade.

No lugar , fortaleza , e magellade.

E comôtO que do mundo nao queria

Mais que a morada fó que hia fazendo

Com as terras que o Rey dado lhe auia,

Os íèus começou de hir enriquecendo

Dos que na íua antigua companhia
Foi ajudado os rifcos nao temendo

,

Seus lugares IhQ deu em tença e juro ,

Tê refgatallô em rendas de futuro.

Os pa-
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Os parentes, e amigos esforçados ,

Qi^ie ao final da trombeta lhe acciídiao ,

Qiiando dos efquadroens fortes e armados

A foberba' arrogância naò teniiaó

Os fieis efciideiros , e os criados

Que com vontades, e armas o feruiao ,

Quer que gozem com elle igual bonança

Do defcanfo , das rendas , da eíperança.

Mârtim Gonçalues tem do Caruaihal

Seu tio delle a renda de Euoramonte
E o famiofo cunhado do Gafai

Porto de Mós com Pvio maior de frente

,

A terra de Baltar , e o RabaíTal

,

Hum de efpaçofo campo , outro de monte ,

A Mem Rodrigues deu de Vafconcelios ,

E a Gilvaz parte ás rendas de Barcellos.

Deu a Gonçaleanes o esforçado ,

De Abreu Alter do chaô , e o feu Caílello,

Martim Gonçalues tem Alcoforado ,

Arco de Boulbe em renda mais fingelo

,

De Sacauem o barco dezejado

loaó Afi-bníb por elle ha de colhelo.

Com o rágueago de Aiuiela fe aquieta,

Outro que he Eíleueanes Borboreta.

De Borba a loao Gonçalues da Ramada,
E a Aifonfo Eíleues deu da Vidigueira

A renda hoje tam grande , e tam honrada,
E a de x\laaj?.zere a Aluaro Pereira ,

A Pedreanes Lobato deu de Almada ,

E ao que fempre regeo firm.e a bandeira

,

Que he Diogo Gil de Alirco o valerofo

Deu Montalegre e terra de Barroío.

A renda
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A renda de Eftreitiós nao ficou falua ^

Para Lopo Goncalucs que honra , e ama y

Villa Ruiua também junta e Villa Alua,
Rodrigo Affonfo , o pofieflbr íe chama

,

Para Fernão Domingues lhe refalua,

A renda que hoje tem nome e fama
,

Que he Vilar*de Frades , e Portel,

Monfarás Rodrigalures Pimentel.

A Ioa6 Gonçalues feu meirinho mor
Quatro quintas na terra mais amena
E deu a Àífonío Pires feu vedor

Tudo o q ae o Rey lhe dera em Bafio , e Pent

E outra renda que tinha em Montemor
Que goze Rodriep Aiies logo ordena

De Châues deu as rendas a hum criado,

Leal , e antigo íeu Vafco Machado.
O' liberalidade nunca ouuida

Largueza em noíTos tempos pouco vfada

Renda em tantos perigos adquerida

Com tam poucos receos alheada:

Gloria nunca tocada , ou oíf^ndida

Da cobiça commum , cega, enganada;
O' nouo cafo , ó nouo homem no mundo
Sem igual , lem primeiro , e íem fegundo^

Em qual encontro , ó Conde valerofo

Nao fortes o primeiro, e mais ouíado?

Em qual defpojo, e preza cohiçofo

^Vos v\o na larga guerra algum foldado?

Qual foi mais jufto? ou qual mais piadofo ?

Qiial foi mais liberal ? qual mais oufado?

Ao Rey déftes o reyno , e defendeiles ,

E o com que vos pagou aos outros deftes.

Nem
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Nem Cimon aos foldados foi de Athenas

,

Nem tal aos doutos foi entre os B.omanos

O 'celebrado entre elles bom Mecenas

Qual vos aos voíTos firmes Lulitanos:

E deixando as hiftorias de que apenas

Kcs ficou teílemunho em tantos annos

Nem hum bifauo voíTo dom Gonçalo

Do qual injuftamente os feitos cal lo.

Que de baxo da fombra amena , e fria

De hum carualho huma tarde repoufando

Aos bons fidalgos feus que aly trazia

A herança em cauallos lhes foi dando :

Sefenta e quatro deu naquelle dia.

Que logo os trinta e dous defempenhando
Aos outros os paíTou comprando ifento,

E dando os feus cafaes em pagamento.
Naó foi fenhor achardes que era injufto

PoíTulr tanta renda , e fenhorio

Ganhado em tanto tempo , a tanto cufto

Em tal guerra , com tanto esforço, ébrio:
Nem foi querer moftrar que éreis mais juílo

Para premiar os feus do que o Rey pio

Foi pretenderdes fama mais íegura

Sem íombra de cobiça , e fem miítura.

Príncipes poderofos e inuejados

Magníficos , illuílres , e excellentes

Nos mais altos lugares leuantados
Para gloria do mundo e luz das gentes :

Se quereis fer entre ellas celebrados

,

E de voíTas riquezas mais contentes
Dai com ordem 5 com tempo, ccomjuíliça.
De muito para dar tereis cobiça.

Prouai
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Prouai hum meo altiuo , inda que humano

De fer quafi diuinos , e immortais

Goílai do Neétar doce , e foberano

Com que fe adquire o nome , a que afpirais

Vereis tudo o de mais que he claro engano
Qiie nao ha outro bem

,
que alcançar mais

Qi-ie faber dar , e para dar ter muito
Sem querer mais de dar

,
que o dar por fruito.

Olhai de Nuno o valeroíb peito

Que alegre , e rico íb fe imaginaua

De ver que tinha a todos íatisFeito

Os de quem fe íeruira, e os que arnaua

:

E inda queclera aíTas pouco, em refpeito

Do que fó para dar-Ihes defejaua

Ficou alegre em ver que defpendera

Qiianto tinha que dar , e o Rey lhe dera.

Eis quando noua inueja fe aíeuanta

( Quem vio grande valor, fem muita inueja)

Hum priuado murmura , outro fe efpanta

Hum tacha , hú fe entremete , outro pragueja.

Hum ao Rey nos confelhos fe adianta

Enfeitando-íhe aquillo que defeja

Ah confelhos no mundo naô pedidos

Qiiam poucas vezes foítes bem nacidos.

Hum põem diante o Rey que naó conuinha

Ter vaílallo que os poucos íenhorea.

Outro lhe lembra os filhos que já tinha

Sem poder dar-lhes mais que a terra alhea

:

Outro lhe mete em queixas a Raynha

,

Que hora moue, hora obriga, hora grangea ^

Dalhe el Rey os ouuidos , e a vontade

Que o intereffe he brando , e perfuade#

A ai-
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A alguns do reyno chamar manda

A que já fez mercê, de herdade, e juro

Terras , e renda , e a dom Nunalures que anda

Diílo bem defcuidado , e bem feguro :

Vevo ; o Rey lhe deícobre eila demanda

"E eíle confelho aíTas pouco maduro

. De refgatar-lhe as terras que pretende

Mas defta forte o Conde le defende.

Bera íei alto fenhor que iílo que vejo

Obra voíTa naó foi , nem voffo intento
,

Outrem que tinha ha muito efte defejo

Achou agora em vos confentimento
;

Se o que me tendes dado he tam fobejo

Como ante vcs feu grande atreuimento

He razão que o corteis aoivoíTo modo.
Mas para mim conuem cortallo todo.

Terras , fazenda , e bés me tendes dado
Por cuidardes que o tinha merecido

Seruiuos muitos annos como honrado
Pagaftef-me melhor que o prometido

:

Se agora fois melhor aconfelhado

Do que naquelle tempo éreis feruido

Pagai aos confelheiros noutro preço
Sem oíFender ao muito que mereço.
Do que me deíles 5 liure , e largamente

Parti com os m.eus as rendas que alcançarão
Que em tempo e de confelho diíFerente

Para vos feruir melhor me acompanharão :

Nao me deixarão rico ; eftou contente
Com as terras , e os bés que me íicaraó

Se deftas tendes gofto, e outro inueja
Pouco me baila j e nada me fobeja.

Exe-
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Executai em mim voíía vontade.

Mas lembrouos fenhor, que he coufa indina

De voíTo nome , e de voíla humanidade
NaÓ na mollrar aos voíTos mais benina

:

Seruiraó-uos com braço , e com verdade
Em guerra deíigual

,
grande , e contina

De mi , dos meus , dos líiais a que chamaftes

Também feruido eílais como pagaftes.

A eftas razoes que o Conde emuolue em ira

Dizia moderando o fentimento

Outras o Rey oíFerece , ordena , e vira ,

C^ie amparauaô o fim daquelle intento',

E como o Conde nelle , e no que vira

Receou que perdeíTe o íbfrimento

Para lhe refpondeR licença pede
A maó lhe beja, e deíle fe defpede.

Parte deixando o Rey que entaó na ferra

A feu íabor viuia , e fem cuidados
,

E vai-fe de Alem Tejo á fértil terra

Para Eftreraós dos muros jafpeados:

DaJy chamando a muitos que na guerra

Configo teue amigos , è foldados

luntos num largo campo , o feu Pereira

Lhe começa a fallar deíla maneira.

Esforçados , e amigos Portuguefes

Em cuja companhia valeroía

Me deu o ceo vitoria tantas vezes

Contra Caílella grande, e bellicofa :

Cujas lanças , pendoens , cujos arnezes

Inda tintos de fangue, e cor de rofa

Teíle.munhando eftaó voíTas feridas.

E vitorias mais claras do" que cridas.

Se



Canto DectxAío Sétimo. 401

Se aqueile antigo amor que me rr?oílraíles,

E o que de perto em minhas obras viftes

Qaando em voíTos perigos íempre achalles

Por companheiro aqueile a quem feguiíks :

Se cora a fama , e louuor cò que me hòraíles

,

E que a votTas progénies adquiriltes

KaÔ perdeíles lembrança tam deuida

De quem por vós em pouco teue a vida.

Hoje me he de mais preço o valor voíTo

Do que já foi na guerra , e na peleja

Pois lem voíTo fauor liurar naó polTo

Minha honra de contrários 5^ e de inueja:

El Rey de Portugal que he fenhor noíTo

Determina com quem me ifto deíeja

Aos meus todos , e a mim tirar-me as terras

Que adquiri com vofco em tantas guerras.

Forçado me he que viua em reyno ellranho

Sem fua ofFenfa , e cÓ minha honra inteira

Por nao fofrer defprezo , e mal tamanho,

E afrontado viuer de tal maneira : •

Se niílo em que (a meu ver ) ficais de ganho
Que he habitar também terra eftrangeira

Me quiferdes feguir , agora o peço
Se por tam grande amor tanto mereço.

Ou feja em paz amada , ou varia guerra

Ou polío mar falgado , ou terra dura

Pois Portugal me oíFende , e me defterra

Vamos prouar aos braços a ventura

:

Se nos naô der o ceo mais jufta terra

Acharemos honrada fcpultura

Sc me fois companheiros nefta empreza
^nteporei a fone á natureza.

Fora
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Fora do Pátrio reyno Lufitano

,

Quiçais que algum nos dê larga morada
Ou neíTas férteis terras do Africano

Por noíTa força , e braço conquiftada j

Ou nas defertas ilhas do Oceano
Por nós de nouo alguma pouoada

Aonde fem enuejoío , e fem terceiro

Cada hum d@ vós fera meu companheiro.

Atras deftas razoens, que íe acabarão.

Mais com trifteza, edor, quebrando eílilo

Todos huma voz junta aleuantaraó.

Que a viuer , e a morrer querem feguillo ,;

Que pois na larga guerra o naõ deixarão,

Onde elle os defendeo
,
que ha6 de íeruillo

:

E de nao fe apartarem defte intento,

FizeraÔ logo paélo e juramento.

Lançando os braços logo o caualleiro

A cada qual entre elles obrigaua

,

Cada hum cm fe humilhar quer fer primeiro

Que toda a chara gente o rodeaua,

Deulhes foldo de trigo , e de dinheiro,

E a- todos a partida encomendaua
Com moftras , e razoens agradecidas

,

Catiuando as vontades oferecidas

Em breue tempo aíTas queixofamente

Se defterra da pátria doce e chara,

Aquelle- cujo braço tam valente

Contra o poder de Heípanha a libertara

,

OíFendido de hum Rey juílo , e prudente ,

Qiie elle com tanto riíco coroara ,

3Síaõ.te efpantôS' Ariftidesfamofo,.

QixQ outro Oftraciímò ha'j4 mais rigurofo.

Foi
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Foi diilo o Rey loaô logo auiíado

,

E hum varaó degiaófama , e de bom zelo,

Adaiao de Coimbra , e bom letrado

,

Mandou logo a bufcallo , e adeteilo,

Elle tratou com o Conde o feu recado ,

E em breue íe tornou fem demouelio,

Depois de Auis o meílre ali lhe manda
,

Que o meímo efFeito fez nefta demanda.
A todos como humilde refpondia

,

Que pois a fé dei Rey já lhe faltaua ,

Viuer em Luíitania nao podia
,

Pois fem. fazenda , e honra ali fcaua

,

Que em qualquer Reyno ellranho o feruiria

Com a lealdade, e fe, que tanto amaua,
O Rey que vê que já ie alcança em vao
Lhe m.anda o Bifpo de Euora dom loaõ.

Por elle lhe oíFerece outro concerto
,

Mas defpedido affim como os paliados;

Manda o Conde íeu tio o velho experto,
Qiie ao Rey réípondeíTe a feus recados

,

Como loaó o tratou , e o vio de perto
Sem curar de inuejoíos e priuados;
Só trata de fazer amigo o Conde,
E o Carualhal o efcuta, e lhe reíponde.
Chamar o manda , e vai ao Porto vello

Dos feus acompanhado honradamente
Sahio el Rey contente a recebello
Com termo, e penfamento differente,

E naô tratando em nada de offendello
Antes de o ver quieto , e ver contente
Com a mor igualdade, e com direito
Efte contrato entre ambos ficou feito. ^-

Qiie



404 o Condestabre de Portvgal,
*

QÍie quantas terras tinha o Conde dadas,

Tornaíle a poííuif, e aos que as dera ,

El Rey deu tença, e rendas ordenadas

Como cada hum daquelies merecera,

As que tinha do Rey como empenhadas ,

E os vaíTallos lhe deu que antes tiuera

,

Nas que de herdade já tinha e de juro.

Ficou quieto o Conde el Rey feguro.

(^iianto pode a razaõ ? quanto a verdade?

Que inda de fombras vans efcurecida

Com hum rayo de leu lume e claridade
"

A inueja que a acanhou deixa vencida

He confuíaõ aos mãos íua maldade.
Hum inuejofo he vibora parida ,

A virtude tem fempre o premio dino,

Se a terra injufta, o ceo lempre he benino»

Eftá de nouo o Rey mais obrigado

Ao valerofo Conde que oíFendera ,

E elle mais fatisfeito , e mais honrado,

Sem fe lembrar d'algum que ifto mouera.

Que como ingrato eílaua mal lembrado

De quem já noutro eftado lhe valera

,

O Prior do Hofpital digo o Camello,

A quem o elle fez fer fem merecei lo.

E em breue fe moftrou logo adiante

Quanto montaua ao Rey, e á pátria terra.

Hum varaõ taó famoío e importante

,

OíFendido da inueja que o deílerra

:

Nefta quieta paz num mefmo inílante

Se leuantaó incêndios d'outra guerra

Que bailara abrazar ao Reyno todo

Se fe partira o Conde de tal modo.
Que
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Que como nunca a paz he bem íegura

Em dous; íe hum delles tem defconfíança,

E hum a quer aceitar , ourro a procura

,

Porque a força faltou para a vingança.

Sempre a hum offendido a dor Jhe dura,

E íe naó a dor , dura a lembrança

;

Que a vontade que ás forças naõ refpondc

He como a braza a quai a cinza eíconde.

Os dous Reys como cuuiíies tem tratado

l^-egca por alguns anncs , e amifade
Com condiçoens que a hum, e outro eftado

Importauaô ^ocego, e Irberdade:

Mas como Henrique as fez mais obrigado
De continua opreílaó que de vontade

,

Conna o teor das tregoas alguns annos
Foi detendo os catiuos Lufitanos,
'-' Determinou loao como cíFendido

Num lugar de Caílella fazer preza
,

Que affi era nos tratos concedido

Contra o que lhes niudaííe a natureza :

Por hum eftranho ardií , bem. iuccedido

Tomou a Badajcz para cila empreza
Martim AíTonio o valerofo Mcloj
E ie fez forte logo no caílello.

Del Rey o Condtílabre teue auifo,

Que com armas , e gente o ÍGccor refle

Para que íem recto, e periuizo

EortificalTe a terra , e detendcíle,

Ao que elle foi a Eluas de iniprouifo

Mandando ao capitão que aly viefl^e

Dcu"lhe a ordem de tudo o que conuinha
Para a forja ^ c lugar que em penhor tinha..

Cc E por*
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E porque neíla em rada preío fora

O alcaide de Albuquerque iem concerto

O foltou logo o Conde naquella hora

Com proceder honrado , e termo experto,

O Marichal contrario fó melhora

A quem o Melo prendera em grande aperto

Deu o prefo ao alcaide de Oliuença

E a el Rey para o ioltar pedio licença.

E junto o auifou que íe defuelle

,

Que já o tenro Rey íe aparei haua

Para ou mandar o Aíeftre , ou vir contra elle

Com muita gente armada que ajuntaua;

Naó fez o Rey famofo conta deile,

Mas bem depreíla vio que aconta erraua.

Porque no feu defcuido achou feu danno
Com o cuidado que teue o Caílelhano,

Que o Condeílabre , e gentes de Caílella

Com Maríim Vaz da Cunha o Conde oufado

Correm fobre Vifeu
,
põem fogo nella

Deixando o que alcançou tudo aíTolado;

Teue efta nouá o Rey
,
que fem cautella

Eftaua em Santarém mui defcuidado

O quaô em vao fe queixa, e quanto o fente

O confelho paíTado , o maj prefcnte.

Manda locar trombetas, e tambores

As gentes coaiarcans ajunta, e chama
Partem logo os ligeiros portadores

lá a noua em todo o reyno íe derrama:

Dom Nunalures com os fortes vencedores

A que efta noua logo leua a fama
Em Euora deixa a gente já difpofta

,

JB a vifiiar ^ el Rey vera pola pofta.
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Qye ouuindo como a vello era chegado

jGom os léus o efpera já junco ao Tejo
Aonde o teue entre os braços aperrado

Com hum amorofo , alegre , e faó delejo:
E achando-o , como fempre vinha armadp
Graças , diz , dou ao ceo que agora vejo

O primeiro homem d'armas para á guerra

Que achei em meus valia lios nelta terra.

Mas qual outro tiue eu que me emparaíT^
Deíle continuo imigo porfioío,

Qua feu deíTenho , e forças quebrantaíT^

Senaò vos leal Conde , e valeroío :

Bem era, que hoje aqui m.e naô faltaíTe

Voíío braço valente , e poderolb
Com o qual eftou raõ forte , e tao contente
Como fe p igualara , em força , e gente.

Bem hc de crer que o Rey nao faltaria

Também nefta cefaó com. huma lembrança
po que antes a Nunalures pretendia
Com agrauos injuftos , e eíquiuança.
Qiie arrependido enraò conheceria
Que lhe fora danofa tal mudança,
Mas fe eile ifto paííou no pen (amento
Nunca do bom Conde teue aíTento.

Antes com humildade íe lhe inclina
A. hum louuor taó bem dado , e taó dcuicio
Trás ifto íe lhe oíteixce, e determina
Oe auer fatisfaçaò ao íuccedido

,

5 em quanto cada hum nifto imagina
v^em noua que o cortrario era partido,
E tornado com os íeus para Caftella

,

E aíH naõ tratou delle, c tratou delia.

Çç ii LincQ
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Cinco dias íómenre em Corte efteue,

E rcuito pouco em Eiiora deícanfa

Parte para Coimbra em tempo breue

Aonde o elpera o Rey para á vingança "

Aly hum cainpo , e outro le deteue

Para o fim, que por fim tam mal alcança,

Qiie a huma parte, e outra a forte varia

Vai efpalhando a gente que he contraria.

Começando a marchar chega hum recado

Para atalhar a empreza que defeja

Que era por Guadiana o Meftre entrado

Com muita gente armada de peleja ^

Que leuaó de catlucs ,
prefos , gado ,^

Todo o campo D'ourique , e o de Beja ,

E que faz grande eílrago , e grande danno

No defarmado pouo Tranílagano.

Volta indinado o Rey com fúria eílranha

Sem que nenhum confelho o aquiete

Como o touro fe>ido ,
que com fanha

A's cerradas tranqueiras arremete;

Por fe vingar melhor na terra eílranha

O Tejo vai paliar junto a Ptm.hete

A deleitofa deixa alegre terra

Pafia de Monte Argil a infértil ferra.

E ao âtraueiTar chega hum correo

Qtie a noua trás aos noflbs mal fofrida
,'

ÇJue o Meftre era tornado com receo

Do Rey de quem já fabe efta partida,

Deixando liuremente o reyno alheo

Por faluar em Caftelia a honra , e vida
,

E a preza deite aííalto ,
que a ventura

Das armas lhe faz crer ^ue he mal fegura.

Ficou
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Ficou o Rey ram triíle , e perturbado,

Qiie a cor mudou ao rofto differente

Palauras folra de homem magoado
Que a ira , e dor forço fa lhe confcnte :

Mas do bom Conde aiy foi confolado

Que com iguàl exceíTo o dano Tente

Em Arrajolos paíTa a noite fria

Com mil aíTaltos víios na fantefia.

Na hora mais quieta , eis o defuella

Hum recado dei Rey : parte-íe a vello ;

Que manda entaô prender com graócauteila

O Prior do Hofpital^ que era o Camello:

Que com recado, e cartas de Caftella

Tratou de deferuillo, e de oíFendelío

A prifao pede o Conde que dilate

,

• E primeirorque a pena a culpa trate.

O' coníelho lem fombra , e fem refpeito

Rogo tam juílo , e pouco merecido
TençaÕ de hum generoío, e forte peito

De ira , nem de paixão nunca mouido

:

Que a eíle de quem fem tepo , e fem direito

Foi.mil vezes nas obras offendido

Bufca tempo, e lugar para a difculpa ,

Qiie a tardança mil vezes cobre a culpa.

Porém durou tam pouco eíla valia

Como em fer defcuberta a tençaó fua

Que em Euora foi prefo no outro dia

Quando o Sol feus poderes deixa á Lua:
Aly defcanfa o Rey da incerta via

Efperando que o tempo o relVitua
' Com vingança , e caftigo noutro enfejo

Deixa o Pereira , volta, paíTa o Tejo.

CAN^
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CANTO XVIII.

Entra dom Numlnres Pereira por Caftclla t

^íeima e rouba os arrabaldes de Cárceres ^ e os gor-

dos , e prefos de toda a comarca : Sa^juea Arroio

Úel Puerco , e 'volta coín grande prez^ a Portugal^

Moece em Filla-viqofa , e conuaíecendo ajunta ajji

hs vapitaens das fronteiras. Efcrene ao Mejlre dé

Santixç^o qué ^at ao bnfcar : luntaõ-fe â^vifia do

tafiello de Feria : Njga o Mefire a batalha :

foita-fe o Condejiabre , roubando termos , e luga^'

res por onde pajja : Fai a Imfcar o Ijjante dom Dtr

ws , íjHc eptraporCaftcllo Branco, Acode ao cerco

de Tny ; Fe el Rey 'no Porto: Ajjenta tregoa com

es Embaxadores Cajhlhanos,

A Ndaúa Ó Cotideílabre cobiçofo . ^

^, ^ De fé entregar melhor nefta demandí

Por ver timido o pouo,o Rejr queixoíbi^ r

Ê a fortuna incimsda da outra banda;' ^'I

'Ao Meftré de Auis nobre, e valerofo
^

Por hum fronteiro feu conuidar manda, i

Que a mais gente que tem traga configò' í

Para entrarem no reynp do inimigo. '

O Meftre efcrupuloíb fe oíFerece,

b Conde chama os que antes o feguiaÓ ^
')

JVIas tanto o nàal paíTado os enfraquece
,

;

E o focego dà paz enl que viuiaô

,

'0U2 hu tàrdá, outro fe eféuía^ outro fe efqued

pz antiga fé, e amor 4ue lhe deuiaó i

vMaè nem pôv^ eftá caufa o fim dilata ,
j

feíperâ o Meáre ^ e de paítif fe trata. .
•
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iSIa celebrada já Villaviçofa ^

Poucas gentes ajunta , e encaminha

Efquadrao forma eln ordem belllcora

Os 'lugares difpoem como conulnha*,

Vai adeílrando a gente que ocioíá

A deícuidada paz'inhabil tinha

Trás irto o campo chega , o Meílre parte

Ardendo em fogo , e ira o noíío Marte.

lunto de Eluas fe aloja aquelle dia,

E antes que ao outro a noite venha

De toda a gente de armas que trazia

Fez Qlardo com o Meftre , e fez refenha

Setecentos de lanças diz que auia^
^

Poucos peões , e pofto que os naó tenha

Toma a vanguarda o Códe , e mais nao tarda,

E o valeroío Meftre a retaguarda.
_

- Reparte os corredores mais ligeiros
^

Que as terras vaó ao longe deuaíTando

j''Té Cárceres enuia os caualleiros

Para'onde vai o exercito marchando

;

Todos quiferao niílo fer prim.eiros

Naó lhe fofre o delèjo hirefperando

,
PaíTa com o campo Ougela , e daly fica

A vifta de ^Albuquerque illulbe , e rica.

Paliada a fria noite, e bem cuftofa

A quem lo teue o ceo por cubertura ,

E a ribeira em Abril tam gracioía

Como em Dezembro fria, e fem brandura

-Liure no reyno alheo a bellicofa

Gente em feu capitão liure, e fegiira

De Cárceres eílá já legoa e mea ,
v

E a feu fabor jantando fe recrea*

Armou-
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Arrnou-íè fobre meia o Coade oufado
Paíía , e á vifta da vilJa o campo eípalha

Qur.ndo de hum lugar chão, bem aííentado

Sem defen.íbo , fem força , e fem muralha

:

O pouo vem fugindo amotinado
Leuando faro, gado , e vitualha

Chama-fe efte lugar Fvoio dei puerco
Mais natural d' hií roubo , que de hú cerce.

Qaal por Agoilo as prouidas formigas

,

Qiie carregadas vao ao feu felleiro

Com os deípojõs das pálidas efpigas

A's quaes o laurador corta o carreiro ;

Que humas enuoltas noutras mais antigas

Deixa6 feu doce roubo tam ligeiro

Humas fugindo ao campo derramadas

,

E outras ficando viuas , e enterradas.

Tal foge a gente , e toda aly foi prefa ,

Qije mui poucos ligeiros eícaparaò

O} quanto aos de Cárceres lhes peza

,

Que logo alguns aos foccorrer íe armarão;
f^iarenta íáeni delles com preíle^a ,

Porém trinta dos noílos os voltarão j

Trauando efc.iramuça tam renhida

,

Que já da vilia a gente fe conuida.

Tanta naqueUe aiTalto recreceo

Q]je deixou fó Nunalurcs a bjndeira ,

E com poucos aos noíTos focco/reo

Tomando dos ás briga a dianteira:

Mas como a maça entre elles reuolueQ

Pouco durou a gente auenturelra

Que no arrabalde a preíTa fe retira

,

E aos noíTos da triucheira o roilo vira.

Ê com
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E com hiinia fúria grande, e magoada

Kuno madruga em vozes repetindo

Naó vos valeo agora a madrugada

Huns volrauao gritando , outros fugindo,

Alv aííenra o campo a gente oufada,

Que da leue vingança fe eftá rindo

Chegaô de noite alguns do corredores

AJy cora gado , e preibs vencedores.

*. Entrarão o arrabalde no outro dia

Sem valer aos de dentro refiílencia

Roubarão tudo quanto nelle auia

Trás iílo lhe põem fogo com violência ;

Em labareda grande a terra ardia

Qiie com iílo pagou fua imprudência

O noíTo campo á vida , aly chegarão

Os de mais corredorres que tardarão.

I\'a6 lhes daua ao camiaho mais licença

A copia do grão roubo com que vinha6,
Q,ie fem eítoruo algum , fem differença

PaíTa já de três dias que caminhão :

Nao fez ali Nunalures mais detença

Que eftes fós que efpereraua já detinhaõ
lanta , e dorme a fabor , e á noite parte

Para Arroyo dei puerco os feus reparte.

Num íbueral efpeíTo a noite efpera

Qiiando dez Caílelhanos caualleiros

Sem íeguro , ou final que alguém lhes dera
Se mifturao aos noíTos mui ligeiros :

Polio Conde preguntao, que nao era

Defuiado mui longe dos primeiros
,O qual chamar os manda á própria tenda

Sem que os a]gura foidado incauto oíFenda.

Ven^
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Vendo que no feu termo , e compóíturai

Dauaò finais de amigos , e de honrados
Com cortefia alegre , e com brandura
Delle j e doces razoéns forao tratados :

E preguntahdo a todos que ventura

Os trouxe ao campo feu tam mal guiados

Que bufcauaó :* quem era 6 ? que queriaó?

Por hum mais velho, os outros reípondiao

.

Tudo o que a fama em longes engrandece

Moue mais o defejo aíFeiçoado
,

E o que por fama ao mundo mais merece
Sois vós fenhor famofo , e iiluejado

A quem naó fó fe humilha , e reconhece

O natural amigo dè obrigado,

Mas áindâ entre inimigos bufca a fama
Quem- para verUos bufca , e quem vos ama*

Entre todos he tal vofTa bondade ,

Qiie nos fez leue o riíco deftá cmpreza

A vos bufcar nos traz própria vontade ,

Na qual vence o temor voíTa grandeza

:

iSe entre contrários ha julla amifade

Eftà fe deuc á voíTa natureza

Viemos fó por vervos, e o que vemos
Nos pagou do caminho que trouxemos*

Amigamente o Conde agradecia

O defejo dos dez auentureiros

Com palauras de amor , e cotcíià

Agafalhar mandaua oscaualleiros;

Mas deíla offerta , e outras fe defuia

O que íe oíFereceo , e os companheiros

Naè querem mais que vello, efemdemorâ*
Defpeden-fe do Conde , e vaô-fe embora. |

Na ;

J
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Na própria noite os corredores manda

torrer té Garromilhas efpalhados,

E Alcântara da barca da outra banda

Do campo cinco legoas alongados ,

TrouxeraÔ do caminho , e fem demanda

GraÓ numero de prefos , e de gados

Eile acha á cafa liure , e o mantimento

Em Arroio dei puerco aquelle aíiento.

Os liures corredores que paíTarao

Do pio Condeftabre o mantimento ^

Huma deuota hermida aonde alojarão

Roubarão com largueza , e defatento^:

Que como aííi do Conde fe alongarão

Facilitados nefte atreuimento ^
^

Que elle caftigou fempre com mais tuna

Fizeraó a feu nome aquella injuria.

ÍVtas vingado ficou diílo o Pereira

Com o fuccelTo que a eftes logo via
^

Qje roubando entre o mais huma caldeira

Daquella mefma cafa , e confraria :

Porque era defigual em graó maneira

Aquella gente incauta que corria ^

Prendendo os íéus cauallos fe accomoda

Qie lhe ficauaó poftos como em roda.

E no meo da noite mais efcura

Tal defauença entre elles fe aleuanta ,

Que hum ao outro com couces fe mifturà

Outro arranca, outro foge , outro fe efpantá

Arraílrando a caldeira na verdura,

Que em barrancos , e pedras fequebranja ^

Tanto do cr.mpo em fim fe lhe alongarão

<^è apé feus caualleiros fe tornarão.

Cor-
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Corridos fe ajuntarão no outro dia

Com o gra6 roubo que o campo fenhoreaE vendo o Condeílabre quanto auig
,

Qiieera hofpede cruei ni terra alhea;A âlpercza do inuerno que corriaO ar de nuuens , a terra d'agoa chea
Torna-fe a Portugal íem mais detença,
l^azendo roíto a vifta de OJiuença.
As catiuas mulheres que trazia6

Mandou íoltar do campo liuremente
Polloagrauo, e mal que recebiaò
De arrogantes Toldados fera gente:
Que pofto que o rigor tanto temiao
Nao ha quem contra hum ódio fe fjftentc
Entrou em Portugal aonde deícanfa
Tendo por muito humilde eíla vingança.

Detem-fe hum breue eípaíTo em Aramenha
A )nde recolhe os fraitos defta entrada
De toda a gente em ordem faz reíènha
Repartindó-lhe a preza dcfejada

;

Elle fó nao quer parte que lhe venha
Como era a ordem íua acuílumada
Volta o 'Meítre de Auis ao outro dia
Contente da jornada , e companhia.

Vai-fe a Villariçofa aonde a lembrança
Do que lhe prometera aquelle encanto,
Q^e tanto engrandeceo íua efperança
Lhe fazia o lugar mais pio, e fantoj
Aonde a velha mãy viue e defcanfa

,

E a defejada filha a que ama tanto
,

Que neila
, e nos feus olhos tinha pofto.

Das armas o trofeo , da vida o gofto.

Mas
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Mas como a noíía humana natureza

Cada hora faz lembrança , e dá gemidos ^

Qi*e be íugeita a miferias, e fraí^ueza
,

E ? deílenlòens de bum.ores , e íentidos:

Vencida aquella eftranha fortaleza

Dos continues trabalhos padecidos

Adoeceo o Conde, e de tal forte
,

Que tinha já na vida a cor da morte.

Hum mortal malenconico accidente

Com tam terribel for^a o coir.batia,

Que luípendendo hum vfo tam prudente

A vida 5 os íeus, e a terra aborrecia:

Hora com hum delprazer im.pertinente,

Hora dom defigual nefcia alegria

Se alteraua de modo o coraçâo.

Que aralhaua os eíFeitos á razaó.

Ao bom Rey no principio logo efcreue j

Que o gouerno da terra encomcndaíTe,

Porque fe o duro mal nao foíle breue

Ouueííe quem de im.igos a amparaiTe:

O pezar teue o Rey que ao Conde deuc
Como íe nelle o mal fe executaíTe

Logo lhe manda os Médicos da Corte
Por ver fe a tanto mal podem dar corte.

De outra mudança alguma lhe naó trata

Senão fo de atalhar ao que padece
O mal crecendo em horas fe dilata,

EUe fó fe atenua , e enfraquece:
Muda o lugar, mas como a dor que o mata
Em qualquer .lugar outro o bufca , e crecfe

lá no fim de três mefes bem compridos

JFoi reformando as forjas, e os fentidos.

Dcpok
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Depois que ao rorto as cores foi trocando

Deu graças da faude a quem lha dera,
E para Euora torna imaginando
No tempo que das armas fe efquecera

Ajuntar quer dos feus o armado bando,
Que entrar no CafteJhano reyno efpera

Para conualecer do tempo injuílo

,

Que lhe atalhara a fama a tanto cufto.

A Alcacere por mar vai neíle intento.

Mas de tal forte as ondas fe alterarão ,

E fe embrauece , e delconcerta o ventp

,

Que todos como fenhor defembarcarao

,

E dle que naó tiraua o penfamento
Da força , e fer que os males lhe tirarão

Com hú fó moço dos Teus, dos mais fe aparta|,

Que de fer fó na terra naô fe farta.

Entrou num mato efpeífo , e felua efcur;»
^

E arrancando a vencedora efpada

Começou a dar golpes na efpeííura,

Que a terra eftá tremendo de aíTombrada;

A aruore mais alta , e mais fegura

De hum fero golpe aly íe vê cortada,

E as feras da montanha o ecco ouuindo

Defamparando as couas vao fugindo.

E como vio que tinha aquelia antiga

Força tam celebrada , e defigual

Para qualquer aíTaito, e qualquer briga

Que exprimente o contrario por feu mal

;

A Euora chegando a gente obriga ,

Efcreue aos capitaens de Portugal

Cartas cheas de amor ; e corteíia

Pedindo^ihes aju4^ ^ e companhia.
Ao
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Ao Vafconcellos nobre , e valerofo

Mellre de Santiago onde habitaua

A dom Lourenço Eíleues animofo

Tenente dos de Rhpdes, cjue elle amaua :

Ao Almirante , ao Melo tam famoío

Polo que em feu esfoiço coníiaua ,

Os quaes da empreza alegres , e contentes

Mandão tocar tambor , e apreftar gentes.

Eis chega hum meíTageiro
,
que infíado

Conta ao Condeílabre hum grande danno ,

Que vem entrar por todo o reyno , armado

Com poder grande o Meílre Caftelhano:

Duas mil lanças tem, fero, esforçado

E oito centos ginetes fem engano,

Os peoens Ía6 fem numero , e fem conta ,

Que a terra querem pôr em grande afronta.

Depois que teue a noua por verdade

,

Que inda elle menos crê do que a defeja ,

Por quanto o obrigaua eíla vontade

Ao Mefttc Caftelhano teue inueja:

Ao qual com diligente breuidade

Pede que em feu aíTento firme efteja

Aonde elle irá bufcallo, e naõ fe parta,

E era o féguinte o que dizia a carta.

Senhor , e amigo Meftre , a quem refpáde

Todo o louuor das armas muito bem

,

Kuno Alures Pereira o nouo Conde
De Arrayolos , Barcellos , e de Ourem ,

Condeílabre dei Rey que naõ fe efconde,

E feu Mordomo mór ; como conuem.
Que a feu defejo , e nome fatisfaça

Se enuia encgiuçiid^ir em voíTa graça.

Nella
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Netla terra aonde ha dias que ociofo

Me teue huma doença aílas pezada

Me foi dito que eftaueis cobiçoíb

De entrar em Portugal com gente armada:
Que tínheis grande exercito , e Juílroíò

Como própria a eíFeito da jornada

Com tenção de aílolar feroz , e vfano

Efta parte do reyno Lufitano.

E porque h^ muito tempo que eu defejo

Hir véruos, e buícaruos igualmcLte,

E me atalhou mil vezes ao dcíejo

Eftar debilitado , ^ i^ui doente:

E eíles ares , e a terra de Alem Tejo
Para o tempo d'agora he muito quente,

Que vos n^6 abaleis vos peço, e rogo ,

Porque eu fèrei fâihor com uofco logo.

Sofrei efte trabalho de efperar

Pois o de vir agora he tam pezado,

Que por força nos emos de encontrar,

Que eu fico já com os meus no capo armado:

Se algum concerto 5 ou gente vos faltar

Podeis aperceberuos com cuidado

,

Que agora vos auifo , e vos faltaftes

Pois vindo a Pottugal nao me auiíaíles.

Concerto entre nós foi tratado ,
e feito

;;

Que nenhum na fronteira d^outro entiaííç

Sem que cm particular recsdo eflreito

Da tenção hum ao outro fe auifafle:

Vos efq uecido em fim defle refpeito

Como rcs meus hum tempo lhes faitaile

Fizeftes voíTa prera ; eu cheguei tarde

A^oTíi irei mais cedo, e Deos vos guarde*

ilece^
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Recebeoo Meftre a carta , e naô refponde,

JvTas diz ao caureloío irjeíTageiro
,

Qi-ie folTe a qualquer tempo o fero Conde
,

Que elle iria efperallo bem ligeiro;

Mas mais o portador o foi , cue aonde
Achou já pofto em cp.mpo o caualleiro

Na fermcía Eilremós lhe dá rcpoíla
^

A n-^archar tccaÓ
, partem pola poíía.

Na praia alojar vaÒ do Guadiana
Na qual o Condeftabre gaíla o dia

Pondo em alardo a gente Lufitana

Por Lber delia a copia que razia
,

Se o autor d cila hiíloria nao fe engana -

Mil e oitocentas lanças diz que auia

Só duzentos ginetes bons ligeiros
,

Cinco mil de peoens , e de beileiros.

O Conde da vanguarda iempre auaro

Leua nella ccnligo o bom Tenen:e
JMem Rodrigues o Meftre ouíado, , e claro

A retaguarda rege ou!í)damente :

Kuma ala o Alm.irantç iiluílre , e raro.

Outra o Meftre tam nobre , cuaõ valente
,

E outros varões f^moíos íinguLires
,

Que occupao dinamente os ilus lugares»

Nefre conctTro, e ordem repartida

Entre já por Caílclla a gente braua
Animofa , contente , e l-em regida

Para onde o Caílelhano ireílre ettaun :

Que defde hum alto outeiro fe conuida
A ver ao Condeilabre que paíTaua

Diante os feus ginetes campeando
For junto donde os noíTos vaò marchando.

Dá Poréoi
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PoréiB Martim Afíonfo o valerofo

Que os vio vir tam veíinhos da fua ala >

Com hum tropel de cauallos furiofo

Atras dos Caftelhanos rijo abala:

Quai dece o Nebri leue, e género fo

Sobre a garça no ar para empolgala ;

E os paílaros menores vaÕ com medo
Efconderfe nas ramas do aruoredo.

Tal o Melo inueftio com fúria noua

,

E elles yiraó as rédeas á montanha
,

Qiie naó querem das lanças fazer proua,

E os ginetes lha daó
,
quefao deHeípanha:

Nem por iíTo o exercito fe eltroua

,

Que marcha bem fcguro na campanha
lunto a Villa Alua janta aquelle dia

Aonde eílá muita gente , e de valia.

AiTentado o arraial numa campina
Derramados aJguns do Martio bando
Com eílrago fem modo , e com ruyna

As coradas fearas vao cegando :

Nlfto a gente da villa íe amotina

,

Que com grande pezar o eftaua olhando,

E dando fobre os noííos de indinada

Se ordena efcaramuça muy trauada.

Mas como defiguais competidores

Retirando-fe honrados, fe voltarão

Feridos os primeiros , e os melhores

Qiie mais ao perto as lanças empregarão 3

Chegarão nefte tempo os corredores

Que pola terra alhea fe efpalharao ,

E da fonte do Meílre a vifta própria

Trazem de gente;» e gados grande copia,

O Con-
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O Conde fe aíTentou qual vinha armado

Entre os feus almofreixes defcaníando

Em quanto os bons niiniílros com cuidado

As tendas , e o jantar lhe eílaó guifando
,

Oí:iando huma trombeta chega com recado,

Qjie vem por elle a todos preguntando,

B.ecebeo alegremente o graô Pereira,

E çV.Q entaó lhe fallou defta maneira.

O Meílre meu íenhor de San Tiago ,

E o do Calatraua aílas valente

,

pó Pedro 5 Ponce , aos quais c6 tanto eftrago

Nella terra oífendeis injuílamente,

E os de mais capitaens de quem vos trago

Eíle recado
,
pedem juntamente,

Que vos apercebais , cue elles fao logo

Conuofco na batalha a Tangue , e fogo.

O' quanto o Co' d-ílabre ficou ledo ,

^Qae do meímo dcfejo viue , e arde

Naó pode vir o Merrre aqui tam cedo

,

Que a meu defejo ( diz ) na6 leia tarde

3

Bem iabe cUc de mim eile fegredo,

Que na 6 ha godo , ou bem
, q eu mais aguarde

Que velio em campo 3 e ver a quanto alcança

O feu temido braço , e forte lança.

Hoípedar manda logo o meiTageiro

De outros trombetas feus mui bem feruido

Mandou-lhe dar de aluiçaras dinheiro
,

E para o mais honrar deu-lhe hum veílido^

Chama a confelho os capitaens primeiro
Que lhe refponda , e conta o íuccedido

Que com animo igual iílo feílejaò

,

Que fe eile os vem buicar, veilo4cfeja6,

m i; mi
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Eilá daly o Meilre legoa e mea

Aonde o Condeíb.bre já lhe enuia

Hum que loane Eíteuens, íe diz, Corrêa
Eícudeiro de queni íe elle íertjia,

E como iia de tratar com gente alhca

Auiiado de tudo o que cumpria

Com a trombeta íe parte , e chegaõ quando
O Sol inais alto as horas vai moílrando,

Poík) ante o Meilre liure, e diligente

A tlU: ^ e aos capitaens deu feu recado,

Que íeu fenhor o Meftre eílranhamente

Para os ir ver eRaua aluoraçado:

Que era mui obrigado , e mui contente

Ser delles á batalha conuidado,

E que logo a buícaios naó partia

Por ler domingo , e íefía no outro dia.

Que qUq paílado , aly nao íe detinha ;

E na alameda , hum valle, os eíperaua

Lugar que para os cairpos maisconuinha

,

E ao pé da íerra , aonde o Meilre eílaua;

Mas como eile fingia o que naô tinha

-Na vontade , e deíejo que moílraua

Quando eíla noua ouuio , moílrcu no rofto

Verdadeiro receo, e falfo goílo.

Que a eitimaua em muito lhe refponde

Qiié para o ir buícar fe apercebia

,

Mas defigual tençaó no peito efccnde ,

E apartando o Correo a deícobria

:

Que mpueíle lhe pede o forte Conde
Á deixar a batalha que empiendia
Diículpando, que .quando em Beja entrara;

Expreilaniente o Rey niflo o mandara.

O fagax
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O íagaz meiTageiro, e aduertido

A tudo dá>razaõ viua , e inteira

Moílrando qiiao^iroíò , e quaó fentido

Delle eftá juntamente o graô Pereira :

Mandoti-lhe dar o Meilre hu-n íea refti-do

Dourada tem no peito hunia vieira ,

E com mii gafalhados o deípede

Nos olhos repetindo o que ihe pede.

Nunalures que efperaua aluoroçado

Efte recado feu , e eíla licença

Com o fecreto ficou quaíl aralhado

Se então lhe naô lembrara a fua oíFenfa

:

Partio nj dia já determinado
Porque outro rogo humilde naó no vença

Tomou ao Meílre então de íobreíalto

Q[je via a fua injuria de mais alto.

,. Oijue eíTe dia á viíta do caileilo ,

Eícaramuça aíTas bem pelejada
,

Na qual o valeroíò iilu^lre Mello
As proezas moftrou da lua efpada ;

Nao oufao de eíperallo , ou comccello , .

Que tem a niao nos golpes mui pezada
O Conde com os feus traia enuo de perto

Da ordem da batalha , e do concerto.

E á terçafeira ainda o Sol naó tinha

O roílo defcuberto no Orienr.e ,

Quando já ao caftello fe auefinha
Apé , e em eíquadrcens a oufada gente.
Tanto mais o contrario íe detinha
Quanto na preíTa o vio mais diligente

E aos capiíaens que tinha cm companhia
Deita maneira o Meílre lhes dizia.

Bem
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Bem fei que he vergonhofa a noíTa afronta

Grande a honra do imigo que a eípera ,

Que de noflo poder faz tanta conta

Como fe hum grande eitcrcito trouxera ;

Màs na6 fei que me moue , ou que me apota

O leal coração que o coníidera

Que a morte antecipada me a pparece

Na batalha que o Conde me oífeíece.

Efte rayo fatal da noíla idade

Caíligo contra Hefpanha vencedora ,

Cuja força , e valor, cuja bondado
Sempre preualeceo inda arégora:

Contra quem nunca pode aduerfidade

Como fe contra nós fadado fora

Quem o naò temerá fe he de tal forte,

Que nem a vida quer , nem teme a morte.

C^Jijantòs meílres tnm claros, tamfamofos

( O' lembrança inimiga, e mal nafcida)

Em íeus brsços anTi:i'dos rigurofos

Deixarão triôemente a honra , e vida :

Quaiiros varoens illuílres , e animoíbs

Com que era a noíTaHefpanhaemnobredd^-
Efpirarao aos pés deíle inimigo

A cujo exem.pio eu temo o meu caftigo.

Moueraó tanto os outros a receo

Alem do que já íinhaó concebido

Eílas palauras cora que o Meftre veyo
Reçucitando tudo o fuccedido.

Que cada hum defcuidado, e quaíi alheo é

Do combate aprazado , e prometido

Se coze com o caftello, e nada o mouc
Para que a fua gente arriíque , e proue*

Soblf
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Sobir quifcra ao cume da rrontanha

De Feria o Condeftabre a combatei lo

Mas a íobida he Íngreme, e tamanha,
Qiie impoíHuel parece accometello ;

Cada hum dos capitaens ifto Iht eílranha

O Goios valerofo , e forte Meio
Então daly lhe manda outro recado

,

Que inda que cortefaô foi mais pezado.

Que pois elie a batalha IhQ ofterece

Venha aceitaíla , e deça da fubida

Aonde nenhum dos feus ( fe ellenaõdece)
Mal poderá fem azas ter guarida ,

Elle que bem entende , e bem conhece
Sua afronta tam clara , e conhecida
Pedir manda que o deixe , e que parta

Se já de fua afronta , e mal íe farta.

Nuno que via o Meftre antes tam fero

Arrependido humilde , e com caíligo

DiíTe entre fi
,
que mór vingança efpero ,

Que húa afronta tam grande do inimigo

:

Correr a terra á fua víila quero '

Veja com minha honra o feu perigo

,

Leuanta o arraial , e a Çafra chega
,

Que mantimento, e vinhos lhe nao nega.

Foy daly a Burguilhos no outro dia
,

E do Corpo de Deos teue em campanha
Aonde com deuaçaó fincera , e pia

Solennizou a feíla em terra eílranha :

Toda a gente com. ordem , e alegria

Em prociíTaÓ, e em fe*^as acompanha
O venerando , e puro Sacramento
Com todo o acuílumado acatamento.

No
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No lugar de Burguilhos a eiia conta

Bem feteceiíras lanças eílariaó
,

'Que tinhaõ por defprezo , e por afronta

A elles feita a deuaçao que viaò-,

E porquç da outra parte o Melo aponta

Com a preza dctigual que os feus traziao

,

Que vinhao de correr com grande fúria

Decem por vingar nelle aquella injuria.

A toda a preíla o Conde o foccori eo .

E durou a peleja hnm grande efpaíTb

Té que o contrario enfim fe rçcolheo

Magoado da fúria do feu braço

,

E como ao outro dia amanheceo -

Por junto de Xerés alarga o paíTo

Aonde já o Meftre , e toda a gente eílaua

Olhando a de Nunalures que paílaua.

Daly fazendo igual fempre a- derrota -

Correndo a terra os íeus com mor licença ,

Viila noua paííou de Barca FvOta
,

E ao outro dia á vifta de Olluença:

E porque ao longe \ fama ò Meftre bota

Çh)c vai buíètiUo aly ; fez mor dctonça

Ires dias o aguardou, e em vaõ o aguarda

Que quem recea o mal , ou foge, ou t-irda.

Defpede os íeus com o termo apuftumado,

F de Euora logo então fem defcanfar

Em todns a? fronteiras põem recado,

E vai-fe a Montemor defenfadar
;

Mas pouco tempo aly tem defcaníado

,

Qiie o Rey o tira á preffa do lugar

.

Quatro recados teue aly diante

Caba hum rnais perigofo , e importante.

ElRey
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Ei Rey que a Tuy cidade tem cercada

Lhe manda que com os léus vá centra ella,

Que vem com graó poder de gente armada

O Caílelhano Henrique a foccorreila
;

Lisboa nouamente aiuoraçada

Com huma frota mui grande de-Caílella
,

Com dilTem.foens dos grandes , e embaraço

Manda pedir a ajuda de feu braço,

Gonçalo Vaz Coutinho nefte inílante

Da Beira o auifou
,
que defendia.

Que com copia de gente mui poílknte

O Itfante dom Dinis o accomeria
,

Filho de Lnes , e Pedro que arrogante

O reyno por herança pretendia

Conquiílar fugeitando a pátria terra

Com. opreíToens , batalhas , cerco , e guerra.

Em lugar de loaô, que era o primeiro

IfF-inte a que efta em.preza mais conuinha^

Que habitara também reyno eílrangeiro

Polio que já na pátria feito rinha ,

Matando como ingrato companheiro
A beiia irinam da perfiJa Raynha,
Qiie a lugar tam altiuo aleuantara

Para depois tirar-lhe a vida chara.

Deíle , hum natural filho fez ditofa

A pátria , que o feu fangue illuílra tanto,
Que com progenia clai-a, e generoía
Deu o principio á caía de Monlanto :

Porém depois que a Par^a rigurofa
Eíia eípofa roubou que honraua tanto.
Aos Vafconcellos fortes, e animofos
Fez mais iiluftres , claros , e famofos.

Que
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Qiie delle, e de Maria illuftre , e bella

Herdeira do folar , e do appellido

Teue principio a caía de Penella

Nome na voz da fama engrandecido

:

Mas a mudança, e tempo triunfou delia

Deixando o claro fangue recolhido

,"í»íos.fenho.res de Mafra, vilía antiga

Mais pouoada já da gente iniiga.

Vinha pois Dinis Príncipe atreuido

Com Martim Vaz d'Acunha o Conde oufadoi

E o Pimentel famofo tam temido

A aííolar Portugal determinado :

O Coutinho que via o feu partido

Da parte dos contrários melhorado

Ainda que o feu valor he forte, e muro,

Se valeo do remédio mais feguro.

Era o Coutinho o Marichal famofo

A quem Portugal deue efta memoria
Vencedor na da batal]ia de Tranco fo

Dos Coutinhos , e Freires honra , e gloria

:

Pai daquelle Magriço, valerofo.

Que em Inglaterra fez ditofa hiítoria ,

E com fer tam famofo, e tam guerreiro

Ao Condeftibre quer por companhett=^

Do- Guadiana o Melo faz lembrança,

Que o Meílre eílá com gente aparelhado

Para vir procurar delle a vingança

Como homem oífendido, e afrontado:

Ficou o Conde em deíigual balança

A tam. diuerfas partes inclinado

Sem faber aonde acuda , ou como acerte

Tudo remete ao ceo que elle o concerte.

Ejul-
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E julgando quanto era necelTarlo

Do íffante atalhar ao nouo intento

A que o pouo incoílante , leue , e vario

Podia ir dando algum coníentimento ;
^

Menos temendo entaô qualquer contrario

Q-ie efte precipitado atreuimento

V.ITB Caibllo Branco as gentes moue

Pollo que algum feu bom conleiho eftroue.

Ao líFante efcreue como o buícaua ,

E a Couilham lhe manda eile recado ,

Mas já o meíTageiro naó no achaua ,

Que nao quis efperar ao Conde oufado:

EntaÓ partindo as gentes que leuaua

Com o valerofo Melo , e fea cuidado

A defenfaó , e o cargo lhe confia

Da's terras aonde o Mellre entrar queria.

Para Tuy com os outros encaminha

A íbccorrer ao Rey com mais prcfteza ,

E chegando a Vifeu foube que tinha

Tomada já a cidade , e fortaleza ,

E depois da vitoria ao Porto vinha

Defcanfar^ entre a gente Portuguefa,

O' quanto ido alegrou ao bom vaílallo ,

Que aforrado fe parte a vifitallc».

Cincoenta fós dos íeus leua conHgo

De cotas , e braçaes que a de mais gente

Deixa em Vifeu fem medo , e fem perigo

Por Capitão feu rio , e por Regente

:

Como a valTallo nao , mas como a amigo

Sahe el Rey a buícallo honrofamente ,
^

E entre os braços lhe mbílra o feu defejo.

Qije o merecido amor nunca lie fobejo.

E por-
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E porque indo a ral tempo o capitão

O Prior do horpital achou no Crato,
Qjc a el Rey tmhi. fugido da prií^io,

E andaua horniílado , e com ftjcaro

:

E elle o trojxera em íua defenfao
Co:n termo amigo , e com benino trata

^
Faz com que o Rey de nouo o reftitua

Perdoando o paíTado , á graça Tua.

Aly teue alguns dias , nos quais trata

Do gouerno do reyno , e do cuidado;
Porém mui pouco a volta íiie dilata
Outra noua oçcafiao , outro. recado,
Q^ie Moura ao Rey por cartas já relata.
Que eiti o Alcaide delia aleuantado
Por parte de Caflella , e ppr tal arte

Que a ir pór cerco á villa b Conde parte.
A gente que em Viha ficar mandara

Auifa, e em Coimbra efpera hum dia;
Dúy paíTa a Ourem que feoipre amara >

E faz :i Ceica humilde Romana :

E entrando na terra antiga , e clara
Pátria daquella armada companhia
Ao capitão de M>ura,' e da dernarhda
C.) n feguro , e com rogos chamar manda.

Oiuefe con tal termo , e tal c^utelia
Com Aluaro Goncalues , no appellido
De Moura , e juntamente Alcaide delia ,
Qje eíle Hcou honrado , o Rey feruido :

Daly a Euora vai antiga , e nella
Repoufa hum tempo ,,a qUq aflas comprido
Té que a tratar de tregoas foi chamado,
Que por terceiro os Reys tinhaõ trata.do.

. Porque
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Porque canfados já da deíauença

Q«e a feus próprios eftados cuílcu tanto

A ícinguircla guerra , e difFerença

Querem trocar por pr.z ( ccnieiho Tanto )

Para iílo dom Nunalures a Olluença

Com o Biípo de Coinibra parte ; em quanto

Pola parte de Henrique vem fazella

Com outro grande, o Meftre de Caílella.

Aly deixa o Pereira a forte gente,

E lo com três Baroens acompanhado
Vai; o Bifpo tam nobre , e tam piudente.

De Abreu Gonçaleanes, o esforçado :

Pedreanes Lobato juntíimente

,

Que era o concerto alTi determinado

De cotas , e brajaes leuaò cinccenta

Qiie em nenhuma 4^*5 partes fe acrecenta»

Da de Calieila o Meílre tam valido ,

E da meíma ordem fua hum caualleiro,

O Marichal valente, e atreuido ,

E Ruy Lopes de Aualos guerreiro.

Outros cincoenta vaô , de que efcolhido

Poderá fer cada'hum para prim.eiro ,

E contra Villa Noua duas legoas

De Oliuença também fe tracaó tregoas.

Em huma ilha alegre fe tratarão

Qiie hum rio doce , e brando rodeaua
ISIeile lugar os oito fe ajuntarão

E nas ribeiras a mais gente eftaua
;

Cortefmente os guerreiros fe fallaraô

Cada hum a dom Nunalures fito olhaua
O Meftre delie os olhos nunca tira

Que íe naõ foi de longe, nunca o vira.

Ao»
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Aos ièus o Condeítabre dera auiíb

,

Qie nao perdeííem delle nunca o tento
3,

E vendo que arrancalia , de improuifo

Foílem todos aly num peníamento

:

E no meyo das tregoas nriuy de íifo

Virão que com ayrofo mouimento
Pos no pomo da efpada à mao direita

Eor uer íe a fua gente a tudo efpreita.

Toda fe reuolueo no mefmo inílante,

E á paíTada do rio fe arremeíTa ;

í^lle voltando o roílo vigilante

Com hum aceno fomente a fúria ceifa;

Algum dos quatro bos que eftaÕ diante

Mudou a cor ao rofto bem depreíía

,

E ainda o peníamento lhe affigura,

Q^Q era mais rigurofa a traueifura.

Acordarão
,
que em tregoas defcanfaífem,

Os deus reynos com guerra^j anexados

Té que de todo as pazes fe firmaílem

Com condiçoens, e eílilos cuílumados;

E que por nouc mefes Iqs duraífem
,

E fem contradição ( fendo acabados )

PodeíTem guerrear
;
que os Portuguefes

Nao quiferao a tregoa mais que a mefes*

A Éuora , e ao Rey fe volta o Conde
Qiie fahio duas legoas a efperallo ,

Moftrando quanto eílima , e correfponde

Bem ás obrigaçocns de hum tal vaífallo

:

Para Lisboa vai contente aonde

Também foi o Pereira acompanhallo ,

Mas. tam de efpaíío as pazes feconcertaá ,

Que de nouo 05 tambores^ as defp^rtaó.'^
CAN^^
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C x\ N T O XIX.

Ac.th ida a tregoa y crura el Rey dom loaÕ em
Cifteíla: Põem cerco a Jlcantara. Alongao-fe as

tregoas , té que com a morte dei Rey Henrique fe
finiUÕ paz^s : Jurao em Leiria o Vrirtcipe dom Du"
'arte : Trata-fe o cafamento de dona Ber.tri\Pereí^

ra filha do Condefiahre , com dom Affcnjo filho dei

Rey dom loaÕ: Acontece ao Condcji.íbre huma.

aucntura no cafiello de Leiria , aonde por humfin*
gimento fe lhe moflra, que hao de defcender dcjix

fua filha y € genro os Reys , e Rainhas da 0?rif*

tandade.

C^
Hegado o fim dos limitados mefes

^ Para trarar de paz tempo apreííado.

Porque o contrario Rey que tantas vezes

As pretendera eílaua já mudado

;

Por melhorar na guerra os Portuguefes

,

lá manda o Rey loao ao Conde oulado

,

Que em armas ponha a gente Lufitana

Dos Algarues , do Tejo , e Guadiana.
E reformando a mais que armada tinha

Para ir cercar a Alcântara íe altera

Com a força que para iíTo lhe conuinha
Ao Conde que chamou no Crato efpera ;

Elle que o querer feu nunca o detinha
Se o a gente que traz nao detiuera

Com el Pvey fe ajunta logo em Cafragella ,

E com grande efquadraõ entra em Caítellá,

Cercou
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Cercou Alcântara , e teue a combatida
Com esforço magnânimo , e valente ,

Porém foi dos contrários defendida
Com esforço , e valor conueniente j

Porque continuamente foccorrida

Por onde a cerca o Tejo alegremente
Faziaò vaó trabalho , e vam porfia

De quem com tanto esforço a combatia»

E porque já faltaua o mantimento
Aos do noíTo arraial , e o pouo vario

Com m.uità fúria , e pouco fofrimento

Arremetia ás terras do contrario,

Sem auer ao redor daquelle aílento

Donde podeffe vír-lhe o neceíTario

Correr a terra o Rey ao longe manda ,

Mas naô fe ofrrece algum nefta demanda»

Que como aqueila terra andaua chea

De gente armada , e capitaens potentes,

E cada hum dos do catripo fe arrecea

Do rifco, e dos fucceíTos differentes:

Nenhum pertende o cargo, nem grangea

Só loaõ AíFonfo dos que eilaó prefentes

No Conde falia el Rey , e o forte Conde;

Com valerofo eífeíto lhe refponde.

Entrou defafeis legoas por Caíleila

Apartado do campo onde íicaua

Roubou, prendeo mui liure, e trouxe della^

Tudo o que o Pvey, é o campo deíejííiia i
^

Dos grandes capitaens que êllaÓ por ella
,

Nenhum a vello, ou coinetello oufaua, j

Tornou-fe ao arraial muy feftejado -
,

;

Com muita gente prefa , e muito gado*
]

CoB^
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Continuando o Rey por alguns dias

O cerco Tem proueito trabalhoíb

,

Depois que qius tentar por varias vias

Fazer ponfes ao Tejo furiofo
;

Vendo que. as diligencias fao baldias,

E o contrario encerrado, e poderoío

Tornaííe á terra amada que íuílenta.

Ckie quanto lhe cuílou , tanto o contenta.

Eis que de nouo a paz ferena , e branda

Mouem com grão deíejo os defenfores

lá num reyno, e no outro, em tal demanda
Enrrao de ambos os Reys embaixadores

,

E após duuidas de huma e de outra bandaf

AíTentao entre os Reys , e os vencedores

,

Que a tregoa por dez anncs íe confirme,

l'é fe tratar da paz íegura , e firme.

As condiçoens compridas do concerto

Qiiietos no leu reyno os Caílelhanos

Vendo o fim dos trabalhos de tam perto

CeííiTndo tanto íangue., e tantos dannos :

Tratando fó do bem feguro , c certo

Que era fazer eternos aos dez annos
Com amifades largas , e a iiança

,

Que requeria a eftreita vefinhança»

E porque ainda os poucs junto :í term
Dos extremos , indóceis , e imprudentes.

A paz tratar queriaO como a gnerra
Sendo da guerra as leis muy diíTerentes 3

E Aíirrea pia , e jufta que defrerra
Do mundo os ritos duros, e iníblentes
Sufpendcra es cafligos , e a balança
Em ^lunto o Rey frataua ouíra vingança,

Ee Fcdiq
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Pedio ao Condel];abi:e o Rey benino

Cuja prudência cm tudo o deíengiina.

Que gouernaua os pouos de conrino

Do^AIgarue, e Proiiincia Tranftagsna

:

Por íi deífe ca (ligo*, e preimo dino

A toda aquelia terra Luílíana *'

Eile pezadameare o cargo aceita

,

Que cjQem ilibe o que teme , fabe o q engeita.
' Ouuefe no gouerno de maneira

,

Que aos íeus ie fez centre?. rio , e odioíb

Por querer coiiferuar juitiça inteira , ^

Que h,c o ouicio entre os homens perigo ib:

Té que mandou hum dia o bom Pereira

luítiçar por hum cafo criminoío

Kum elcudeiro ; a morte o Rey lhe impede,

E deíle cargo o Conde íe deípede.

Alto íVahor (Ih-e eícrcue) a culpa he minha
Das faltas deire encargo que toiiiei

,

Oué poib fer juílicafo a Pvcv conuinha

Por vos íer bo:n criado 5 emíello errei.

Obedeci ao goíto que nao tinha

Agoia ao voíTo nome obedeci

,

Sois Rej fem pcrjaizo , e íem perigo

Podeis a todos dar prtTilio , e calligo.

O' homens , íe inda o fois da noíía idade

AlchimiUas da honra, e da, juíliça ,^

Miniílros do direito , e da verdade
,

Lícrauos da p^iuanca , e da cobiça

,

Nao conííertais a honra em vaidade,

C^nea honra iie mais pezada, emais maciíía

r írgos que nao íi^beia mais que afiontalos

Aprendei ,do'Penéira a delprczaios.-
^ Deixou
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Deixou aquelle á vida tam pezado ,

Gafta a que fica em lanros exercicios.

Hora em aleuantar ao Ceo fagrado

Sumptuoíbs altares , e edifícios
,

Hora acodindo ao mais neceílirado

Com efmolas , mercês , e benefícios

Ordenando na terra onde viueo

Outra morada eterna lá no Ceo.

Neites annos que a vida affi nao fente

Té defcobrir a morte o defengano

De hum defaftrado cafo am.argaraente

Perece el Rey Henrique o Caíielhano;

Deixando tenro Iftante florecente

O íegundo loao ao reyno Hifpano
A Raynha os eftados gouernando
Com o generoío . lírante dom Fernando.

Ás pazes aos dous reynos confirmadas

Defcanfaraó trom.betas , e atarabores

As armas para ornato penduradas
Tem por doce lembrança os vencedores :

As curuas beftas , as feras amoladas
Kos montes feruem já aos caçadores

O laurador no campo o trigo efpaJha ,

Que antes cobria o íangue da batalha.

O reluzente ferro os campos nra
,

E os oííos fem vigor mal fepultados

Que aguerra rjgurofa aly deixara
Vai deícobrindo em margens leuantados

;

Ceres nos louros campes pouco auara

,

Porque de humano fangue eftaó regados-

,

O laurador contenta ; o Sol , e as fiores
,

Tem n a paz cutra luz , bçlkza ; e cores,

Ee ii O Con-
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*Q Conde dando a ^Deas fempre á vontade,

E á vida liam paíiatempo honeilo , e le«e

Em Mantemor 4e larga iniirmidade

Hum muy comprido tempo prefo eftcue:

E indo já dandb ás forças Jiherdade

Hum recadc penolo, e triíte teue ,

Que era o Príncipe AíTbníb fallécida^

35cl Rey primeiro rilho ., e mais querido*

Còm ò pezar dellá^J nouas riguroías

Sentio a infinrJdade mais pezada

Mandoa fazer-lhe exéquias íumptuoías

Com íí pompa dêulda' ; é cuftiimada :

'

Depois cobrando as cpres graclofas

Que da íliude dao doce embaixada

De dó cebrio aos íeifS , e a terra ,^e neík

Por moílrjr (eu przar também íe vefce.

Mas pouco tempo em. tais obras reparte.

Que apreflado dei Rèy cliega hum correo

Qiie quer jurar por Príncipe a Duarre

.Qi^e tem de 'Atã efper^^-rça o reyno clieo:
.

Para Leiria alegre o Conde parte

Donde o Rey íix:a , e lhe elía carta veo

A viila chega, e pondo^ OS o llios nelia >

Vio tíue nunca virá outra mais bella.'

Vló aqnelie editido leuantado

Sobre o profundo vao altcs rochedos

De dQus iam claros rios rodeado

Pouoados de Soutos., e aruoredos,

De ílcies naruraes veílido o prado ,

(^e aos deí^uidados ollic^s foz^m iedo^

IJ^eíciibertas camipi^^-^í^, claras fontes ,

-

Fii gr,Jcados outeiros, frefcoí montes,'^
" O do-
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O' doce pátria minha deiej?.

ísunca ÊÍqnsçida em meu verío amorcío

,

Qiie quanto íbis mais bella, c celebrada

1 anto íempre ce vcs fou mais queixoíq :

Se ainor que lie natural rcíreira. a nada

Mais que a feti iiin
^
que lie ler inals generofo

Bem pago eíloa do mu iro que vos quero

Pois nem remo a ventura, nem na erpero.

Nao me ^queixo já agora , nem coníio

Do que tu forte a cantos nao declaras,

Qjc deuo ao Lena, e Lis meu brando rio

Sem enganofo pego as aguas claras :

Seja tyranno o tempo, ou feja pio

Eiíreilas liberaes, ou íempre auaras.

Que em tuas aguas vejo ó Lis mais bç]las

Os bens do tempo, e o rofto d^í eílrelIas.

Aqui depcis das íePu^s , e alegria

A tal a£ro 5 e a tal Rey ccnuerdente

Com q Condestabre el Rey fê aparta hum dia

Deíuiando de fi roda a mais gente :

Por huma vega alegre que aly auia

Tam fermofa , tam verde , e tam contente

Oiie a qualquer parte, aonde a vifra alcança

Tudo he de fiores cheo , e de efperanca.

Aonde por hum.a parte o vagai*olo

Leua entre os auoredos eícondido.
Tocando a rama o vento cobiçofo
Por entre os íexps faz doce roido :

Por outra o Lis mais claro , e mais fermofo
folo prado em regatos repartido

Com flores a verdura alegre cfiTialra
,

E cm cobras de criftal correndo íalta.

Aly
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Aly com o rofto ledo, e defejoro

De nos olhos defentranharlhe o peito

Começou a falarlheo Rey famolo

De feu defejo , e- obras fatisfeito:

Bem fei Niuialures claro , e valerofo

A quem Portugal fica hum termo eftreito

Quanto vos deuo , e que me tendes dado
Com o nome de Rey o meímo eftado.

Deiuos tal dinidade , e tais penhores ,

Que mui pouco de vos me auentaiei,

E fe num reino ouuera dous fenhores

Juntamente comigo fôreis Rey

,

Mas como os meus deíejos faó maiores ,

Que tudo o que me fica , e que vos dei

Pois do meu reyno , e terras mais nao poíTo

Qiiero que o fangue meu que íeja o voilo.

Tendçs de voíTos bens vnica herdeira

Beatris fermofa filha, e defejaáa ,

Que com aíFeiçaó pura , e verdadeira

Eu atalhei tégora .o fer caiada :

O ramo quis guardar defta Pereira,

Que em meu tronco real foíTe enxertada

Para que o fruto delia a que o ceo ama
Se moítraíTe melhor na voíTa rama.

O Príncipe meu filho vos ofrreço

Para feu companheiro , e feu marido.

Que para o alto fim deffc começo
Com outras cfperanças foi nacido:

por minha nora a amo , a quero , a peço ,

E a vos por mais parente , e mais vnido

Efmalte defta liança huma amifade

Chea de tanto amoi; tanta verdade.

OCon-
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O Conde a tais palaunis humill/ado

Lhe toind a mao , e o Príncipe o leuanra

Alio ienhor ( rcfponde ) elie cuidado

Qiinnto ine obriga mais, mcnosTne efpanta :

Para mi ió ier voíTo he fer honrado

Se por voíio mereço gloria tanta

Como ver minha filha- em tanta gloria

Mais foi d^rme eílé fer, que eíTa vitoria.

Bera fei que os meus feraiços tam menores

Tam pagos diante maô já com o.defejo

Que nunca podem f:r merecedores

I3e:l:e tam grande bem que agora vejo -

Mas fe eílcs braços meus , que vencedores

Vio, já o Guadiana , o Douro , o Tejo
^ O que no peito ellà moílrar poderão
Pagarao-uos melhor do que vencerão.

Porém claro fenlior , fe o meu deílenho

Pode em parte atalhar voUa grandefza

Menos do que me diais a pedir venho
,

Porque iílo fó me pevle a nar^ircza;

^ he que eíTa vnica niha, e beai que tenho

A quem vos quereis pôr em tanta alteza

Antes nque na terra por fer rainha
,

'^ Que o meu nome acabar com odeKaynha.
Hum filho natural famofo , e claro

Tendes fenhor que vos nacco primeiro
,

. Qiie eu de meus bens , e terras pouco auaro
' Deíejaua fazer em vida herdeiro :

Para iilo a voílo amor vnico , c raro

Tomo por valedor , e por terceiro

Concedci-me Qlk gloria , e vereis cedo-

O que ha de refuUar de meu fegredo.

Goza-
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Goílirao voíTos claros defcendentes

Nao fó dos que atéqui me rendes dados,
Mas de amigos , yaiTaiios , e parentes

De que feráó feruidos , e ajudados:

Nacerao varocns fortes ^ e valentes,.

Que occupcm os lugares mais honrados

De voíTo 5 e de outros reynos conueliiilios

Abrindo a iílo o çco vários caminhos.

Senão fazei de mi qual voílo gofto

Por vos fcrvir meliicr quifer que eu feja

Que em voílas mãos pus fepre , e tenlio goílo

O q hiís põem na ventura , outros na inueja

:

Se a fazerme tam. grande eílais difpoíla ,.

Porque a voíla graiídeza em mi fe veja

Corno ci de negar eu confcntimenio

A bem tam grande , a tal contentamento.

Muitas razoeiís trás eftas defpendidas

No fegundo conceito fe aííentnnio

Por algum tempo as vodas diííeridas

Que ( como inda ouuireis ) fe affeiruarao
;

Às graçqs defte bem ao çeo deuidas
;

Qiie em pios coraçoens nunca faltarão

Foi dar o Condfílabre a meíina hora

A Virgem dcDeosinayj de Anjos fenhora*

Eílá ao pc dos paços do caíleiio

Sobre aqueilaalta roclia aleuantado

Hum fumptuofo rcm.pio altiuo , c belJo

Que a Senliora da pena he nonendo ;

Nos pilares 5 columnas, e modelo
Kaquelle tempo iiluftre , e celebrado

Çcm os antigos defpojos que íicnrao

í)as pedras^ que a Colipo hum tépo honrara».
'

•

• Aly
"
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Aly depci que orou , irais ílirisíeito

De ieii ddejo andiíndo fe detinha

A psílada de hum muro já desfeito

Q.ic cem huma torre sntica ajuiitrrr vinha;

Vor hum port.j! eFcuro rnuiro eílreito ,

(\iQ ao fundo de huns penedos encaminha

Hum vuko vio que CKtraua ; eporíeunomç
Champiido a dom Nu 11 alures íc llie fome.

For íer c paíTo cícuro, c defuíado

Entre enredadíts erac eii^ondido

Fci rras deilc íeguindo o 'Conde oufado
Com a eípada apunhada , e íem ruído :

Kum corredor íe achou mui bem iaunido

Sobre columna? Góticas erguido

Aonde h.uma direita eícada lhe aj-spsreccf,

Que mal pede julgar para onde áec^.

Mas vendo aqudla entrada tam íegura

Deceo por ella ao eicondido centro

Por ver que gente eliranlia, ou queauentara
Podia auer naqueila coua dentro:

Qiíero ver íc iílo hc caía , ou íepultura

Fvazoau2 entre íi per onde cu entro
5

Qiiem delia me chamou 5 íehegeniehumnna
Sc lie íòmbra que me bufca , ou cl ii*e cns^ana.

Deceo a eícada c!i"j voltas rodeada
Ate .parar nun. quadro onde cahia ,

E aly aoliou huma porta aleuantada,
Qie era elle aly che,2:ando fe lhe íibria;

Patente, e liure inoílra a larga entrada,
E tilo interior lhe apuarecia

,

v^ue bem daua aos olhos claro indicio

Que era de encantqireríios o ediíicio.,

E dei-
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É deixando o íea preço tam viftofo

,

Que aos íentidos mais liares ailonabrarda -

Entro j na íala o Coade valer^Dro,

QiiQ inuiíiueis miniílros fkbi^caraó:

E qual fe a vira o Sol claro , ,e fermofo
y

Os feiís rayos continuo nella entrarão

Eílaiia tam fernioía , alegre ^ e clara".

Que o iiieímo SoUa luz delia iniiejára,

ArraueiFando a caía hum a donzélia

Para elle veyo alegre , e coiiiedida

Do rofio tam modeíla, huraiide, e bella

Como a^roHi, galante, e bem veilida

Do mefmo trajo algumas vem com ella.

Mas por feahora he logo conhecida

Sa?idando -cortes ao bom Pereira

Lhe começa a faliar defta maneira.

Nao vos altere a eítranha nouldade^

Alto fenhor ^ que a quem a eíte apofento

Vos ti'az, deueis ha muito huma vontade ,-

Qiie mUQ vós^deue ter merecimento.

Galrem a ha de pagar, e em ourra idade

Terá fim defta obra o fundamento

Com o foberano fim de huma auentura

Qj-ie o tempo eiconde eni ePca íepultura.

Neta fou de hum muy nobre caualleiro

Cuja hiíloria he muy larga, eu lerei brsue.

Que no tempo de Aironíb o Ksy primeiro

Eíle caílelloem guarda hum tempo teue j

Ainda do íangue antigo , e verdadeiro

A que cíTe nome voílo origem deue.

Que agora fem primeiro , e fem íegundq
^

Mais claro inda liade íer
,
que o Sol no miído.

Pollo
^
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Pollo roubo que fez de huma donzella

y

Qiie eícondida a íeu Rey trouxe ccníigo

Para poder gozala , e defendelía
,

E atalhar fua. morte, e feu caíligo:

Guiado dá ventura , ou da cautella

De hum Mouro fe valeo íiuande amÍ2:o

Que de mortal afronta çlle faluara

Quando a bella Leyria o 'Rey tomara.

Era efte Mouro alluto , e podereio

Sobre eípritos immundos'^ e profanos

Magico encantador marauilhoío

Farnofo entre os Numidas Africanos:

De dar a. troco a vida cobice fo

A qui^m guardara a fua em iguais dannos '

Em eila coua occulta , e naõ pifada

Fabricou nouamente ouíra morada.
Com elle aqui viveo fempre encerrado

Té que chegando a vitima partida

Tendo hum íilho do amigo doutrinado

Na arte de eípritos vários aprendida

Deixando eíi-í íugar todo encantado
E a fepuitura aos olhos efcondida

De ambcs fe defpedio , e em tempo breue

Traz elle o charo amigo a morte tece.

Viueo depois Aríninio , que eíle era

O nome de meu pai
,
que a força , e roga

Também por outro engano acui trouxera

A que dandc-m:e a vida a perdeo logo

;

Tam fabedor na arte que aprendera ,

Qiie efcurecia o Sol
, qualhaua o fogo,

E formaua no ar confufamente
Machinas, edifícios, g-uerra, e gente.

Deu



'44^ o CONI!?ESTABKE I>E PoRTVGAL.
Deu por fruito de fua larga idade ,

E da arre que ílibis fca , e efciira

Hum iiuro de alio preço , e d^ bondade
Onde efcrita ficou minha ventura;

Onde já defde grande antiguidade

Té a idade preíente , e n futura

Retratados eílao por vários ânuos

Os varoens íigu lares Luíitanos.

Encantadas as folhas por tal arte
,

llll
Qoe o Heroa que entrafie eíla morada

^^ó pcdeíle chegar te a que IIa parte,

^PQuc dos fados aqui lhe eílá guardada

,

E porque vós* inuiólo , e'nouo Marte
Em quem a faina eftá fempre occupada

Éreis fim principal , e o melhor meio

Defta p rifão que eu paílo, e defte enleo.

Tempos muito compridos, diíFerentes

Té veruos efpercu com jjrao defejo

Deixando-me eftas horas tam contentes

Eu que o principio a m.cii remédio vejo :

Elle vos dera as armas excelientes

Qiie na terra aonde mais íe eípalha o Tejo.

Por vos armar , noiíel fe hiao bufcando ,

E.eynando com Leonora o Rey Fernandj*

Éile em habito humilde , e perigrino

Vos tempçrou a efpada Juminofa

(^le o barbeiro fagaz , dã paga indino

Vos deu com a nouV então bem duuidofa

A cujo aço luzente , c"còrtc fino

Nenhuma alhea força he poderola ,

E pollo que eíla vinda me importaaa

A voílb pai fallou quando caçaua.

Tratou
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Tntoa de voílo illuílre cafamenro

De cujo fruto Europa toda eipera

Eterna fama , eterno vencimento
,

E o dcílerro da hy barbara , e fera ,

E porque neíle meu raro apoiento

Vos niô podeis eftar quanto eu quifera

Vamos vereis a eftranha marauiilia

Do varão finguíar de que fou filha.

A illo o Conde eftá como efpantado

Le-r.brando-lhe os finais do que dizia
,

E á donzella cortes , brando, inciinadd,

Cem ir.ui brandas razoens íe offerecia :

Mcílrando-fe queixofo, esmago ado

Do tempo que inda o fado dríFeria

'Do feu antigo , e injufto catiueiro

Defejando íer elie o caualieiío.

Depois da noua offerta cobiçofo

A outro apoufentc) o leua de crilhl

Em cuja porta hum drago rigurolo

Prefo hum efcudo tem de Portugal;

E por cima de hum globo luminoiò

Doutro mais claro , e lúcido metal

Èilaua o liuro eílranho , e grão theíòuro

Com, broch::s de diam.ante, e paftas d^ouro.

Com refpeito n-;ui grande , e cortofia

Oual moílrou a donzcíía com que vcyo

Sobindo alguns degraos que ante auia

O liuro abrio de marauilhas cheo,

Abtindo o próprio íeu retrato via

Tam iiatiircJ. que era hum viuo enleo ,

E a filha dcíej-ada ilIuíire, e belsa ,

E o que lium letreiro diz, ii.^ a donzella.-

Dont
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ÍDcm Niina lures Pereira , em íua idade

A de ouro a Portugal feílituida

,

Dará ^ao reyno alem da liberdade

Eíla filha famofa , e bçm nacida :

Da qual lia de ier toda a Chriílandade

Sameada de Keroascaja vida

Com mor gloria do fexo feminino

Occuparaó o aíTento criílalino.

Delia Bear ris Condeíla venturofa

Ifabel nacera muy defejada

Do Iffante dom loaô iiluílre efpofa

,

E fobriíiha tam nobre, quanto amada:
De cuja geração alta , e faaiiofa

Ficará toda Europa mais honrada
Dando primeiro ao mundo hum dom Diogo,
Que a morte em tenros annos vença logo,

Deíla nace Beatris clara , e difcreta

Trás de Felippa morta em tenros annos

Da primeira Beatris ditofa neta,

E mãi dos Reys mais claros Lufitanos

:

A quem fauorecendo o bom planeta

,

E íeus merecimentos mais que humanos
Caiará com Fernando Iffante claro _-

Del Rey Duarte filho , e noílo amparo,

í Delles haó.de nacer ao reyno amado
loaõ 5 Duarte , Diogo , e dom Simão

,

Que por razão íecreta ordem do fado,

Todos hao de acabar fem geração,

Ifibei de. Fernando Duque ouíado

Triííe ccnfcfte em grarjde confufeo,

E Lianor Pvaynha rara áo mundo -

Companíreira do lley loao fegundo-

Mano-
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Manoel Rey catholico , e prudente

Conquliládcr magnânimo , e guerreiro

Deícobíldor das terras do Oriente

Pai do íéreno Rey loaó o terceiro

:

De quem nacendo o Príncipe excel lente

De íeu-cetro, e virtudes claro iicrdeiro

Sebaíliau promete a que a ventura

lá iaz na ardente Líbia a fepultura.

líabel 5 e loao darão ao, mundo
Do feu nojn€ outra filha íoberana

De valer grande , e de laber profundo

BellaRayniia d terra Caílelhana :

Caílirá cora Icao delia o fegundo

,

Dos quais outra líabel procede , e mana
,

Q^ie morto o pai, e irmaó que o Tejo chora

De reynos mais que o feu íerá ienhora.

Caiará com. o católico Fernando

De Aragão 5 de Nauarra, e Catalunha

Príncipe , a quem Roma eíli guardando

As Águias que no efcudo a Ceíar punha

;

Os cateiico3 P^eys íe irão chamando
Appelido do eco , ditofa alcnnhíT,

Que hao de honrar tatos Reys feus defcédétes

'Coiíquifíar terras , e armas diíierentes.

Nacerao cinco filhas venturoías ( to

Deíles deus Pveycs q a Heíp^nha horaraô tan-

'i am iiluílres na terra , e tam. fam.oías

Quam aceitas ao ceo ferino, e fanto:

Ijabei nao iord drss mais diroías ,

(}uc mcrto o charo eípoíb que ama tanto

Aiíoníb a Portug-.i Prííicipe^amado
Cala com q lucceilbr do aicílrio caado.
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A éíla á parca itàíera , e cruei

Matn de parto em terra eílranha , e dura
Deixando viuo o Piinclpe Miguel

,

Qije alTi inuejará logo a ventura :>

1 ornando o 11 ey inuivílo 'Manoel
Para lhe dar na pátria fepulíurd

Deixando repuitada a éompAnheira
Dos reynos de Aragão Prmceía lierdeíra,

A íegunda he íoana aiíiua , e belia

A quem Felippe de Auílria hc doce eípofd ^

E nscerad ao nmndo delle, e delia

Carlos o quinto Emperador famofo;
Deíle, e d'outra raír.bem nofla líabela

Filha de Manoel Rey venturcfo

Kace FelUpe inuiólio, e dclle o grande
Filho

,
que he bé que cnuindo reja , e inandé.

Nace ao mundo tainbem outro Fernando
Rcy de Romanos logo , e Rey de Vngria-,

QiiQ iriorto C íros , logo o facro bando
Emperador elege , ordena, e cria.

Do qual Qu\ toda Europa íiiíteníando

As. cckninls da fe fagrada , e pia

K'acc o r^rande Maxirniliano ,

E oiiíro Fernando, e Cario fobre humana.

Nace An;:a
, que o Duque de Bauiera

Alberto per eípcfa ellima , e ama,
Dos quais, o Archiduque Cario eípera

Conforte de i/^ual íangue e de igual fama:

^E A rceb i ípo Colónia co n fid e ra ,

t^e com nome immortal Herneílò chania ,

E de Carlos nncendo eílà ao mundo
A muilier áo terceiro Scaifoimdo*

De
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t)e Polónia , e Succia Rey famofo
,

fe fera Anna o nome da Raynha^
E nacerá de Carlos venturoío

Outra íilh^daquella illuílre linha
,

Qiie o herdeiro lliblime , e poderofo

Do Duque Ferdinando mui afmha

Fard fenhora da Tofcana terra

Pollo fangue , e valor que a dam.a encerra*

Nace a Fernando logo outra Duqueza
Maria que he de Cleues eftimada ,

E a filha que mais ama , eftima , e preza

Com o Duque de Noiburg he defpofada

:

Ludouico do fangue , e da nobreza

Da caía Eleitoral tam celebrada

Dos Condes Palatinos que o Rhin gofa

Com géraçaó illuílre, e venturofa.

Nace mais de Maria outra fenhora _

De loane eftimada companheira
Duque de Duipcnt que o Rhin namiorá
Da mefma cafa illuííre , que a primeira^
E outra da de Prufia vencedora
Faz o Duque ditoío noua herdeira

Cérâçaó, que orna , illuftra , e acompanha
A fagrada coroa de x\lemanha.
Nace mais de Fernando a Segifmundo

Rey, de Polónia a bel la Catherina ,

Que Duqueza primeira foi no mundo
De Franciíco de Mantua mulher dina í

Nace loana a outra que eu me fundo
Que naò fera no eílado peiigrina
Mulher de outro Franciíco ibberana
Duque do grande eííado de Toicana,

Ff Deíie
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Defte Francilco , e delia vem Maria

Mulher de Henrique o íIII. Rey de França

Senhora de grandeza, e de valia
,

E elle de ílwgular nonie , e de lembrança i

Da cafa de Borbon cabeça pia

Depois que com o ellado faz mudança
No te.npo que os vefinhos potentados

Andad de iiiiniundos ritos lameados.

De Fernando rarabcm nace Leonora
v

Que outro Duque de Mantua engrandeGè

E Ifabel , que com. caufa fente , e chora

O que com a bella irmã dcfta íe efquece í

Nace outra valerofa, e graó fenhora

Barbora que Ferrara reconJiece

Pollò feu Duque ArFonfo pouco auara,

E a bella Margarita , .Tlena^ e Ciara.

De Maximiliano nacQ o claro

Rodulfo Emperador pio , e fagj-ado

Mathiíis y Vencisláo , Herneílo , e o raroT

Alberto á Luíkania hum tempo dado,

Que lhe hz de tirar logo o fado auaro

Para lhe dar de Flandes o Condado
Com Ifabel fenhora em terra éílranha

Filha do grão Monarca, eRey deEípanhaá

Do mefmo Emperador nace Ifabeia

Mulher do nouo Carlo5 Rey de França,

E Anna nao menos grande , ou menos bella ,

Que encherá a toda Efpanha de efperança ,

Mulher do Kty famoío fenhor delia

De quem a fama foz doce lembrança

Fetippe õ Qg'máo \ claro herdeiro

íj^ie ao reyíiQ Ps?rtuguea ícrá primeiro.

Dcf
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Do Cario valerofo, e Príncipe excelleme.

De Maximiliano irmão fegundo

Nace de Kefnanha á bellicofa gente

A Raynha que mais celebra o mundo :

Margarita cathoiica , e prudente >

Cujo peito magairno , e fecundo

A Felippe de Heípanha Rey terceiro

Dará Ccifn ini mortal , e altiuo Iierdeiro.

De loana , e Felipe inda procede

Leanor de Manoel alta conforte

,

Que el Rey Francifco a Lufitania pede

Depois que o efpofo feu lhe eclypla a morte

E Maria que ao Sol fcrmofo excede.

Que a Vngria , e Ludouico coiibe em forte

,

E outra Raynha a Dinamarca dada

,

Qiie Ifabella também fera chamada.
A Portugal o ceo dá Catherina

Raynha aitiua
,
grande , e valerofa

Do tercTeiro loao coníoite dlna

Na géraçaô mui pouco venturofa :

May de loaô , e auô do que a ruyna
A^ pátria ordenara tam laítimofa,

E de Maria , a qual morrendo deixa

Carlos por quem a terra ao ceo fe queixa^
- Dos catliolicos Reys fe moftra agora
De Dinamarca 5 e Dacia a graõ Raynha
Filha

, que de Criltierno fe namora

,

Efpofa fua illuílre nefta linha:

Dell es nacc Chriftierna graô fenhora »

Qiie Duqueza a Milão guardada tinha

O fado , mas coríou-lhe de inuejofo^

Francifco Esrbrcia o Duque iam famoío.

Ff a E atni|
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E arcas dcíle Frnncifco mal logrado

Goza outro
,
que do citado de Lorena

Serd hmoío Duauc celebrado

Á quem a Fama num noiío templo ordena:

Dcilcs naccrá Carlos Duque amado,
Que caía lá com gloria nau picjuena

Com a iilha de Henrique Ivej de França,

Que o noire de u^gundo nella alcança.

Defle nace Cbríilicrna generoía

Eípofa de Fernando o Florentino,

E deHes outro Príncipe; que goza

.

Aquelle -impei io gr.-índe , c perigrino;

Da primeira Clriiiiierna venruroía,

E de Franciíco -o Duqne tam benino

Concede a 'venturofa^íua cftrella

Ao Duque. dê Barz-jicheípcra bella.

Dos cathoiiccs Reys na^-e Maria

,

Que a PortiígrJ viri tegnnda em ibrte.

Que £pos a niorta irmã deuota , e pia

He do Rey 'Manoel chara coníoite ,

Cuja fama , c valor de dia em dia

Ira âcanhsndo n efaira ley da m.crte,

E cuja géraçsô famofa , e fanta

Ao ceo da terra humilde íe aleranta-

Deíles virá loane^o lley tcrceiío

Tam amado do Poiio leu leal

Luís o claro lífante, c rerdadelro,

E cutro Gue corta a Parca deíigual :
>

Duarte o excenenie , - cliro herdeiro

Do fer , honra, ^ "^^-^^ <-''^ Portugal

O riíTil ílar>í ao'niundo outro Duarte^

O^ie Inucjaraí) Minerua , Arolo, c Mar^e,^
E ii
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E á caía dz Bargança peregrina

Por Kabel ,
que Duarte alcmça delia

Dará a alta íenhora Catlierina

Prudente, íabia , pia, liQíidb , e bella,

(>ie na tormenta efcura , e repentina

Sempre moílrará luz de fifiiie cftreiia ,

A qual porá entre elles a ventura

Na iua lar<;a idade inda iurura.

Delia, e loao o Duque engrandecido

Virá Theodoíio aqiielle que cm grandeza
Fará íá íer no mundo coniiecido

O preço , e fé da gente Portuguefa :

Qiie d-e Anna , cjjo celebre appelido

Herpanha tanio eilima , illuftra., e preza/

Tem o Duque loao proíapia dina

,

f) a Duarte , Alexandre , e Catherina»

Dará Duarte outra gznúl Princcfa

Msria dos Farneícos honra , e gloria

Qi-ie Parma tanio cfllma ; c cj ania , e preza

Alexandre vara-6 de alta me 1110 ri a

Dos quacs nace Rainucio em cuja emprcfa
O tempo tecerá comprida hiíloria, -

E Duarte que a cor trará vcílida

,

Q^ie o corai tem ncí agoas eícondida.

Dará ir^ais Manoel a terra eftranlia

De ieu tronco real, faino ias ilores

líabei ao império de Alemanha
A Sabóia Beatris com mii louuores

:

De hua os Reys nacerao da noíTa Hcfpaniia
Da outra de Piamente os iucceíloreb',

;,

Qiietábécõos de Píeípinlui^e cóos deFráçai
Fiiraõ para altos l>ens noua lianca.

De
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De Beatris , e Carlos o terceiro

Duque a Sabóia nace ao mefmo eílado

Manoel Feiisberro illuílre herdeiro

Com Margarita altiua defpofado

Filha do bom Francifco Rey primeiro

I>e França tam famofo , e celebrado
;»

E dclies nacerá com grande gloria

Carlos 5 e Manoel de alta memoria^
Deíle , e de Catherina género fa

Filha do grão Felippe Key àe Hefpanha
Nace Vitorio ^ c gérafao famcía ,

Que ha de dar honra , e luz*, à terra eílranha ^

Que a Lufitania já mais venturofa

Com o nome Português inda acompanha
Gozando a renda liure, larga, e franca

>

tj.]e ao Pí-ior do Hofpital deixa a cruz branca

j

De ManoeljAíFonfo hum Cardeal ^

E Henrique que na idade tam madura
O cetro inda terá de Portugal

Qiiando delle fe efqueça já a ventura

Quando o fero fobrinho defigual

,

Que dilatar o império feu procura

Leuando a flor do rejno a tal periga

O fará perecer com o feu caíligo.

Dos catholicos Reys a derradeira

"

Filha
5
qiie efte felis numero encerra

He Catherina clara , e verdadeira

Duas vezes RaynJia de Inglaterra :

Com Artur defpofada a vez primeira ,.

Com Henrique a fegunda que a deílerra ^

Em õ numero octauo «m cujos annos

"Começarão ao reyn^ grandes 'dannos.



Canto Decimo Nono 45^
Deftes nace Maria

,
que conlbrtç

De Fellppe ferá íegundo Kilpano

A quem rouba primeiro a dura morte

Oacra do nicímo nome em nclTl^ dano;
Outra Raynha nace aitiua , e forte -

A quem íeu pertinaz, c falfo engano

Fai borrar defte liuro , e deíla hiftoria

E oatros idinos já de honra , e memoriaíi^

Aqui fazia fiír; eíla cícrltura ,

E o Conde ir a diante pretendia

A outra folha voltando , em fombra efcura

O liuro , a cafa, c tudo fe encobria;

O Drago Quc na porta em grande altura

Com o elcudo lu/^nte apparccia

Para elle vem voando , e a don^ella

Kem a vio mais , p,em foubc o Conde delia.

Leuou a mao ligeiro á forte cfpada ,

E em tocado o Dragão com hum golpe duro

Dcíaparece a machina encantada,

E.acha etperando os feus junto do muro;
Do que ihe aconteceo nao contou nada
Ficando -lhe na mente o cafo efcuro ,

E no próprio lugar grande auentura

Que alguma hora vereis noutra elcritura*

CAN-
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C A N T O XX.

CdehrâG-fe ^s fvoãas do Conde dom Jjfonfo (m
Lhhoã : Aiorre a Condejja don/t Beatris em Cm-
íícs : Conta~fc ofcntimemo do Condejlabnfeu pai

,

c a njídíi qiíefe\antcs , e depois que a perdeo: Fai
com d Rey dom loao na tomada de Ceita , e'z>indQ

reparte tudo o que tinÍM a feus netos , e criados y

g /c" fa\ religiojo , no molieiro que edificou a nojja

Sinhóra do vencimento do monte do Cãçmo : CoiLf

tajefua ob/cruãnte 'znda ^ e rcligiofa morte.
'

E tempo ó Mufa minha tam querida

J^ J De ir amainando a vella agora em tãto

Ijeícanfar de jornada tam comprida

Tomar porto, e dar fim ao noffo canto :

Moílrando que tam forte foi na vida

Com.o na vida , e morte foi tam fanto

Contar como paíTou da vida á gloria.

Diroío íiai de tam ditoía hiíloria.

Paffada já a faniaftica vifaó -

Como fonho aprafiuel aos dormidos,

Aqueile que em Deos tinha o coraçad ^

À vida \, os penfamcntos , e os fentidos.

Com o Rey cheo de gofto , e de affcicací

lá de Leiria amada delpedidos,

Vai celebrar as vedas , e o Rey forte

Chama os graíidçs do levno paia a Corte.
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Na cidade de Vlyííes glorio fa

Com real pcmipa , e igual contentamento

Recebe Affonfo a deíejada eipoia,

E o ceo fefteja o nouo aj anti:mento ,

Em conjunção de eílrellas venturofa ,

Em claro dia , celebre apouíento

Tudo mollrando aos homens alegria

Eílreilas , ceo , e terra , a caía , o dia.

Os principais do reyno , c dos^sliíeos

Os mais claros , iliuííres, eos melhores

-Ordenao varias juílas , e torneos

Com letras, e tençoens dfe varias cores.

Hum. pinta feu defejo , ou íeus receos

Outro o cuidado , e fé de léus amores
Na lança , eutro no efcudo , ou no vcftido

Procura ler Icuuado , ou entendido.

Dotou dom Nuno o Conde valcrofo

De Barceilos a Affonfo o grão Condado
Pena fiel , com Bailo , e com Barrofo ,

Monte aj.egre orgulhofo , e leuantado

A Ficonha , e Portello pedregoío
Baltar, Arco de Boulhe aíTi chamado

,

Chaues com tcda a terra que avefmha ,

E algumas quintas que entre o Douro tinha.

E porque o Rey lhe tinha prometido
Que o titulo de Conde , e dignidade
Pois por tantas razoens lhe era deuido
A nenhum outro o deíTe em fua idade ,

Pedio que foíTc a iVíFonfo concedido

,

E el Pvey que o naõ eílroua outra vontade,
Que em íi illuílra , o que no lilho empregai

Pc quanto o Conde pede , r-ada r^e^^-

Dera
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Dom Nunalures com o fim deíle deíeJQ
Deixou a Corte a tantos cobiçofa

Efcolhendo das terras de Alem Tejo
A villa mais amena e venturofa;

Aonde em ceíaó madura , e doce enfejo '

Efquecido da guerra trabalhofa

Os defcuidados annos que viuia

Ao mundo exemplo daua, a Deos íeruia.

Deu Beatris Condefía venturofa

Primeiro fruto á terra Luíitana

Ifabel clara líFante generofa

Gloria 5 e valor de toda a terra Hifpana

;

E AíFonfo alto Marques
,
que com famoí^

Mem.oria a dospaílados defengana ,

E o Duque claro , e pio dom Fernando
Cuja alta gerajaõ foíles contando*

Nunca de galardão fica queixofo /

L Qiieni oíFerece a Deos própria vontade
Que o defcjo mais liure , e cobiçofò

Sc acanha logo em fua immenfidade:

O noíTo Conde iiluflre , e valerofo

Progenitor dos Reys da Chriílandade

Se defprezou na terra bens menores
Vede que herança deixa , e fucceíTores,

Qual Rcy de toda Europa, ou qual Raynh%
Qual Príncipe famofo , ou potentado

Défte ramo nao prejide , e delia linha,

C^e o cço tocando vai com tal cuidado :

Se pouco cafo fez dos bens que tinha

Pollos que jâ na gloria tem cobrado
. Daquelle pouco leu que a Deos foi muita

Quantos Príncipes vao colhendo o fruito*

^^ Como
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Como eík vida vam , caduca, e leue

Tenha tantos perigos, e o i^Uno ,

E direito faraí que á Parca deiie

Em modo, e condiçoens feja ram vario:

DcDois que á pátria terra dado teiie

Eile theíburo â morre iam contrario

Morre de parto em Chaues breiiemente:

O' auanto a grande perda o reyno fente.

O Pay que corno á Tida lhe queria.

Porque na vida, e partes o imitaua,

E quantos bens da 'terra pretendia

Para ella fó queria , e deiejaua

:

^

Que então do Carmo o templo de Mana
Com grande deunçaó fazer mandaua

Da trifte noua imiga , e mal íofnda

Quiiera de paixão perder a vida.

Do feu grande juízo qiiafi alheo

Partir quis psra Chaiies , e acabara

O caminho de dor , e efpanto chea

Se a força dos ieus bons nao no atalhara:

Logo em profando pranto o pouo veo

A ajudar-íhe a chorar perda ram rara ,

E depois nas exéquias íumptuoías

Celebradas com lagrimas queixofas.

Ficou viuendo o''Conde os largos annos

Triftes ( que a vida trifte he mais comprida)

Naquelles feus cuPcumes foberanos

Seruindo a hum fó ienhor da morte, e vida

:

Fora dos goílos falfos , vãos ,
profanos

^
^

Com que o mundo nos ceua , enos conuiaa

Seguindo os bens eternos verdadeiros

Empreza dos mais altos cauriileíros.
^ As
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As canónicas horas cada dia

Rezaua o pio Conde renerando
A'5 matinas na noite efcura , e fria
Como em lleligiaõ k aleuantando:O corpo com íiíicios oprimia

,

Aíperas diíciplinas cuílumando
^ lejuáua trcs dias na íemana

Fora os que ordena a [ama Fé Romana.
^ Duas miilas ouuia agiolhado
Nas ferias cuílamadas iantamente
Três ao Domingo

, e Sábado fagradoA Virgem pura, clara , e excelente:
ímh cada mes contrito , e confeffado
De leues culpas humilde, e penitente
Cada anno comungaua quatro vezes
Isas Feilas principaes cada três meies.

_ De todas quantas rendas poíluia
Das terras

, e mercês que o Rey Uiq dauaO dizimo com os pobres derpendia

,

Qiie a feu poder chegando fc aparraua :

Todos cada dous annos os yeíli.i

Nas terras
, e Comarcas que mandaua

Com ordem ílngular
, e humanidade

,Que a ordem faz mais bella a Cliaridade.O h-uto dos feus campos que contentes
Lhe dauao íempre a parte que lhe vinha
^e guardaua cm celeiros diferentes
E em couoens que a tal tempo o reyno tinha

:

Fe que de Mayo as fomes infolentes
Apertauao aos pobres o detinha

,

E então com prouidencia eílranha , e nobre
/A lua parte daua a cada pobre.

Com
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Com a eílciilidade deshumana ,

Que teue hum anno o rcyno de Caílella

Veo para entre o Tejo, e Gnadiana

Com grande aperto a pobre gente delia

:

Exerci tando aquella foberana

Celeíle inclinação de fua cftrella

Dos que á aquella comarca íe acolherão

Nenhuns nas mãos da fome perecerão.^

Qaatrocentos em numero ie acharão

Kas^terras que mandaua o varão claro

Todos por fua ordem íe aliílárao^

Que a nenhum dellcs quis moftrar-fc auaro

:

Abertos os celeiros lhes moftrarad

Que nunca já nos léus fora o paõ caro

Que defcs quatrocentos quatro mefes

Cada hum té quatro alqueires quatro vezes.

A caualleiros pobres que apartados

Viuiao com miferia , c com pobreza.

Que a vil neeeíndade aos honrados

He noitequecsaccanha, e que os defpre^a ,

K a outros que crao do Rey defamparadcs,

Que o feruiraô na fua antiga empreza

,

Mandaua, inda oue lonje , em cada hum anno

Efmolas de dinheiro, trigo, e pano.

A honeftas donas pobres, e a donzellas

,

Qiie outro tempo a ventura teue em conta

Nao fe efquecia o Condeíbbre delias ,

Liurando-as do perigo, e vil afronta ,

Mandaua com cuidado foccorrellas ,

VePiidos , e o que mais ao vluer monta ,

O' varão Jo mór fcr que o mundo teue,

Quanta voí ama o Ceo , c q mundo deue.

O' Con-
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O' Condes , Duques , grandes potentados^

Que tanto a vaidade aieuantais
,

Aos pobres miferaueis , e acanhados,
E aos voíFos appetites liberais^

QuQ podendo atalhar tantos peccados
A tantos , e tam grandes rédeas dais.
Olhai que exemplo a todos vos conuida^
Para empregar em gloria os bens da vida*
Com voflbs beíss ni terra ide criando

Aues co;no oiitro, Píafon, mny mais bellas^
Que leufciíi votio nouie ao Ceo voando
Oauindo-fe lia terra o canto delias

,

Ide degraos da terra alçuantando
,

Aié pizar os arftos , e as eílrellas.,

-Sereis no inundo grande^ de tal forte ,

Qiie veiiceruos -nao poíla a própria mortes
PaíTaraó leues anncs Jarga idade,

E o Cojide neíla vida a Deos aceita
,

Empregando em feus netos a vontade
Que antes íiuera a filha fatisfeita,

O Rey que em doce paz , íanta amifade^
Q^ic com tantas vittorias tinha feita.

Via os lieynos ;vezinhos , e o leu pouo ^

Trata no peito altiuo , intento nouo»
Faltaua ao noífo Alcides Luíitano,-

Hir ver os altos montes que ajuntou,.

Corno huma porta eílreita do Oceano

,

O que as colimas ncíJe aleuaruou ,

E ao Rey cobrar do infida Mauritano^
O que Rodrigo incauto diífipou

»

Coro CS amprcs da Gaua, era cuja pena
Deu â Heípa;;];^ ^ p cjue ^ Troya Elena.

Quú
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Qual luno ao Thebano rigurofa

,

(\ie a fama entre os perigos ilie procura

Qual árdua empreza, e forte dumdoía ,

Qual nioní>ro/qual gigante-, ou auentura ?

Quai hidra fera', ou ferpe venenoía,

Qual Ceibero inferna! da Coua efcura

,

Qual perigo mortal , e occulto engano

Nao reiíe o noílo Heroa Lufitano?
'

. Falrou-ihe huma Lianor ,
que injuíla morte

1 Com tantas km razoens lhe pretendeo,

Hum Ilej juílo animofo, e muy mais forte

Em buícar-lhe os perigos que Eurifteo,

Mil monílros deíiguais de varia forte,

Qiie com prudência , e força combateo

Inuejas iníernais , traiçoens ,
perigos,

Capitaens valeroics , Reys imigos.

Monftros que contra a pátria leuantados
' A tinhao poiía à ferro amargamente ,

Mais ferozes , ingratos , e indinados
^

. Q/e quantos deu a fera Libia ardente

;

Mas porque eítes perigos acabados

Se fizeíTe immortal dcuidamente,

Foy paíTar as columnas.que primeiro

Pos por limite o m.enos verdadeiro.

Os deícuidados poaos que viuiaá

Da cpreíTao militar de todo izento? ^

Nouos tambores já na terra ouuiao,

Tornando a conueríiir duros Sargentos ^
Os antigos arnezes que pendiao

lá gafcadoe do tempo , e ferrugentos,

Acicrílaó de nouo o ; moradores.

,

TiiJ^indQ o ferro azul de víiriâs cores..

As
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As refcnhas , e aiardos fe' renouao ,

Os noueis íe exercitao com cuidado

,

Ginetas Hefpanhois o campo eítrouao.

Que cortar cuíluniaua o curuo arado
,

As adargas 5 eícudos , ianças prouao ,

Qiie o tempo , e o defcuido tem gaíLido

;

Annan-íe forres náos
,
galés ligeiras

,

E outras embarcaçoens de mil maneiras,

Fâz-fe em Lisboa huma foberba armada ,

Qual nunca até feu tempo viraHefpanJia,

Sem íe entender o fim de huma jornada

,

Em que a defpcza moftra o Kej tamanha ,

A Chriftandade toda aluoraçada
,

E temerofa toda a terra eílranha

,

De Aragão, deCaílella, e de Inglaterra

Embaixadores vem, ao Ibm da guerra.

Mas o Rcy que no fundo peito efconde

O íeu defenho altiuo , e foberano

A todos fatisfaz, manda, e refponde

Dando a íeu vao receo o deíengano,

E deícobrindo ao valerofo Conde
Aquelle coração maior qud humano
Contra o barbrsro imigo da fé íanta

Por timbre delia empreza a cruz leusnta.

A gente ajunta , os Capitaens reparte ,

As náos de verga em alto as ondas tocaõ,-

A tpda a parte íe ouue o íbm de Marte >

Que as' trombetas belligeras prouocao
As Lufitanas quinas.no eíbndarte.

Voltando para o ceo fauor inuocao,
El Pvey íe embarca , o Conde com íeu genro ,-

Duarte, Pedro , tknrique lííante tenro.

Cor*
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Corram a branca elcuma crefpa e fria,

'As proas entre as rndas inconílantes
,

O vento as veilas concauas fazia
,

E os toftados remeyros vaô bogantes :

O inar cheyo de efpanto , e de alegria

Dos vencedores fortes navegantes
,

O fundo move a fombra ás brancas veilas

E a Neptuno escurece. o temor delias.

Nefta via que a tantos era incerta y

Tomou a frota o porto dezejado

,

Ka ardente Líbia plana , e defcuberta

,

Do monte Athiante antigo , e levantado

:

Aonde com o vento o mâr le defconcerta

Da nova gente , e guerra alvoroçado

De tal lorte que a fúria da tormenta

A viva morte a todos reprezenta^

O Rey neíle coníliclo fe apartou

Pa^a a Angra com. a gente acoílumada

E o valerofo Conde fó ficou

Com o encargo de toda aquella anr.ada :

A noite e o outro dia o mar bramou
De Maura gente a terra eílá qualhada
Os capitaens ao Conde eílam rogando
Que vam morrer em terra pelejando.

Té que daquelle porto , e do perigo

O chama cora mor prefía o Rey famoío,
l^a terra dezemibarcam , do inimigo,

Que efperando o eílá pouco ociofo :

Mas quem diante a Deos leua çonli-go

Em todo o rifco , e trance perigo ío

Tem certo o fauor feu , e o vencimento

Que nelle he mais feí^uro o fundamento.

Gg Foi
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Foy Ceuta entrada , a forte e bellicofa

Inexpugnauel , e afpera cidade

Com perda ao vil Mafoma affas cuftofa

E intereíle de toda a Chriílandade

:

Empreza íanta , empreza venturoza

Digna d'um Rey de tanta humanidade
Acabada com a gloria de hum fucceíTo

Qué por Deos teue o fim , nelle o começo*
Mas porcjue em outra hiftoria diíFerente

Tem lugar grande os feytos defta empreza

De tanta inveja aos grandes do Occidente

De quanta gloria á gente Portugueza

:

Na qual com tanto esforço, etam prudente

Se ouve o graó Condeftabre , e tal deftrez:a

Deyxo os feytos da entrada ^ e da vitoria

Aos outros efcritores defta hiftoria.

Com o dezejado fim defta conquifta

Voltar-fe o Rey quer já ao reyno amado^
E naquelle perigo grande á vifta

E mayor que na vifta exprimentado

,

Deyxar quer capitam que aílim refifta

Ao barbara potente , e afrontado

Nenhum aceita o perrgofo encargo

Que pede o bom Meneífes por feu cargow

Dom Pedro digo exemplo de Valente»

De villa Real Conde ^ e de Viana

Cujos claros, c illuftres defcendentes

Saó rayos contra a fúria Mauritana

Dos quaes os feitos raros e excel lentes

Dam nova gloria á terra Lufitana

Inveja aos Eftrangeyros vencedores

Matéria a niuv fobidos çiiritoresc

lá
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Tá outra vez os Jeua o manfo vento

A' terra que de VlyíTes foi fundada

,

Que com deuido , e graó contentamento

Fefteja a vinda já da bella armada ,

Saluao da terra o defejado aíTento ,

Com aluoroço e grita acuftumada

,

Lançaõ amarra logo , amainaô vellas;

Xocao caxas , trombetas , charamellas;

,. O Rey na populofa e grão cidade.

Em quieto foíTego fe aíTegura,

E a íua antiga , e veneranda idade^

Qual foi o curfo, á vida o fim procura :

Fazendo com grão pompa , e magelhde ^

Aquella tam famofa fepvultura,

E templo dino de immortal memoria.
Da Virgem foberana da Vitoria,

E porque a deuaçaô tam fanta , e pia ^
Nao paraua na Igreja que fizera

,

Ao nome duro , e fanto de Maria ,

Em cujo dia e honra elle vencera ,

Das monafticas ordens eícolhia

A que mais dedicada á Virgem era

,

Por razaó do Rofario milagrofo

,

Que o Patriarcha fez fanto, e famofo;

Aos feus religiofos efcdlhidos

De exemplo fanto , e fama perigrina

,

Aos quais todos lòuuores faô deuidos
Por fingular virtude , e por doutrina

,

Entrega os edificios tam crecidos
Em perfeição , em renda larga , e dina ,•

Aos facrificios feus , que acrefcentaraó

Os Reys q^i^e aly depois fe fepultaraó.

Gg ii O Gon-'



O Condeílabre a quem ícu penfaíHento

Sobre ss cílreiiíís pocm mais íirme a planu
Noutro ediíicio lança o fundamento

Que á cidade diuina fé aleuanta ,

O alto terrplo acabcu do Vencia: cnto

A virgem ded;c>ido clara , e íhnta
,

Cuja capella de obra eihíínha , e rara.

Ti es vezes da niyna alcup.nfara.

E porque o íeu intento verdadeiro
,

E o fim do iT^or cuidádo-^qiie trazia

Era efte templo ítM fazer mofreiro

Dê frades ió do nome de Maria ,

A Moura niandi o pio cau ali eiró,

-Aonde huma caílí íó no reyno auia,

Da ordem que elle tèrn 'determinado,

CliamMr rdigiofos ,\e prelado.

•. Erad os leir"nr:ído^ íacceíTores ^

Qi^e tem do íaato Eli :i-s a morada ,

<Jiie liCfá re/'giaÔ mais' aos louuores

E nome da Senhora intirukda
,

Ffcoihendo o? humiides, "e bs melhoresí

De virtude inaisclara , e mak louuadá _

O terr pio íhe entregou iagrado , e fanto y

(^le^a ditoía cidade hoje honra tanto.-

Fcz- 1 h e a I ta s clc aço en-s ' go nio conui íili a

Para á íuílentaçaõ dos que eícolhera ' >

Como c^ cti>enao anis mais dos bes q^^é tinh^,

Q.^3 o premio de os deiltir poi^ que lhos dera

E como tudo pcza a qnem caminha
,

E a quem fubir a x^an gfiim monte elpera

He confelh:) mais fanto , è mais fofudo

Alcuantar-fe pondo os pés .em tiido.

Dci--

I
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Deixando efcacVs , terrais , fenhorib ,

E a pompaJiontoía ., vaa do rrato liumano

E tudo o que cuíluma.a fer d^íuio

pe hum faiito peníamento íoberano :

Das armas íe dcípede o Conde pio,

Veftindo hamilde trajo, humilde,, pano ,.

E íeito frade humilde aly fe encerra ,

O que tam grande em tudo foi na terra.

-O' nouo vencimento deíuiado

Sem igual , fem fegundo , e fem primeira

Qye quem tudo \ei\c€o na guerra armado
Sem a^-mas vença o Ceo por derradeiro

O' Xerxes , Cyro , ó Cefar enganado ,

O Macedónio graúdo tam guerreiro
,

Choréii continuo quanto atras íicates ,

No que com tantas glorias conquiibíles.

Ilico deíprezadvir da pompa humana

,

Grande no coração ; vil no reltido
,

Cuja memoria abate , e defengana

O que na terra mais deixou vencido.

Sempre engrandeça a pátria Lufitana

Voíío i;-me immortal ciaro e íubido,

E a caia leuantada de Bragança
Tenha em thefouro feu , voíTa lembrança.

Vcnceiles ao contrario pcderoib
O receo do Rey defam parado

iV inueja natural do cobiçolo

O bárbaro infiel naô-lubjugado

,

E por em tudo entrardes vitcriofo'

No Ceo por íantas cbras conquii>ado,

Vencefte-uos á vós , que defta Ibrte

Venceis p que na terra era o mais forte.

Antes
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Antes do Conde entrar naquella eftreit^

Via de altos varoens fempre eícolhida

,

Que ao eco vay tam fegura , e tam direita

Como a ncíTa arriícada , e mais comprida

,

Com o que para viuer na terra engeita ,

A muitos terras deu , defcanfo , e vida ,

Rendas , citados , bês , terras reparte.

Deixando aos claros netos igual parte.

Tendaes , terra de Paiua , e de Loufadaj

Marítima Loulé fempre impprtantç,

A defejada e bellicoía Almada
Deu á neta Ifabel ditofa líFante, í

Que já com o claro tio defpofada

Antççipaua qs glorias de adiante
,

Para encher de venturas toda Hefpanha
^

E de trofeos toda a terra eftranha.

A Dom AíFonfo neto feu primeiro.

Deu de Ourem o Condado ,
que a ventura

Cem a vida tirou ao Conde Andeiro,

E as rendas que alcançou na Ellremadura;

Das de Lisboa o deixa por herdeiro
,

E CS íeus paílos famoíos de rniítura^^

'

Oiide ao titulo íeu fez differença

,

Sendo o ívl arques primeiro de Valença»

Ao menor neto iiluftre dom Fernando
De Arrayolos lhe deixa o feu Condado
Com OS mais lugares feus que vaõ cercando,

O Guadiana , o iVjo celebrado
,

E com o tempo íçu nome aleuantando ,

Três vezes Conde ícj de todo o citado , ,

Marques da meírna terra onde deícança.

Duque faiPiOfo ^ e daro de Bragança.
'"

^

"
Os,
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Os lugares que a alguns tinha obrigados.

Mandou que em íuas Vidas Jhes ficaílem

A almoxarifes pobres , e auixados

Dà diuida abfolueo que naó pagaííem

,

A rendeiros, a eílraniios , e a criados

NaÒ quis que delles nada arrecad^íTem ,

Ricos deixou na terra os íucccíTores

,

Os pobres naturaes , e os deuedores.

A recamara , as joyas , e os arreos >

O dinheiro , os caualios , c os jaezes.

As armas, os efcudos , os trcfeos ,

As adargas
, os elmos, os arneies ,

Adegas , almazens , celeiros cheos ,

De que abaftara aos pobres tantas vezes,

Por pobres diuidio baixos , e honrados,
Daiido o que mais conuinha a íeus eílados.

Naõ quis mais para íi , q hum defprezado

Habito de groíTeiro humiidç pano ,

Com o qual no mundo, e carne disfraçado

Fugio fua vaidade , e ieu engano,
Qual VJyíTes o aíturo ,

que entre o gado
Do Ciclopa cmel 5 fero, inhumano ,

Na pelle enuolto euira a dura morte,
Q'ie efcapar naó poderá de outra forte-

Deixou o que na teria fubjugaua

,

Pofto que qual a palma contra o pczo.
Ao Ceo fempre o defejo leuantaua,
Como fubir cuftuma o fogo acezo.
As azas empenou com que voaua,
por naô viuer ao mundo o corpo prezo,
Como Dédalo em Creta a Minois foge,

Voou ao monte fanto onde viue hoje.

Para
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Para extremo maior delh humildade ;E verdadeiro exemplo de pobreza

,
Determinou pedir pella cidade
De eíiiiola o que pedia a Natureza :

,

M.is o príncipe o manda . e períuade^,
Que mude os peníamenros deRa empreza^B doutra

, que o defejo lhe acompanha ,

'

ijpc era hirfe peregrino a lerra eftfanha.
Q^is fer chamado Nuno íimpleímente

,hm defprezo dos títulos maiores,
Eícolheo cella humilde , e mais decente
^os meos frades pobres feruidores, ^
Viuia humilde, pobre , e caftamente,
Cantando á pura Virgem feus louuorcs,
De annos fefenta e dous ao mundo deixa .E dos que gaRou nelle ao Ceo fe queixa. ^

Fora já de-Ue hum anno , e outro anno
'

A preíTa chega ao Rey hum meíTageiro-,
Que vem pór cerco a Ceita o Tingitano,
ivey de Tunes poílanre, e caualleiro
^occorro pede o Conde Lufitano,
E c Rey claro, fam.oío

, e verdadeiro
,Cem os lírantes fe npreffa na jornada,

E €m breue tempo ajunta groíTa armada.
Kuno já pollo Príncipe aduerrido

,O repoufo deixou da humilde cella,
Dos iíFantes, do %y , de amor mouido,A huma empreza tam iànta como aquella

'

Do íeu habito humilde vai veílido,
Determina embarcarfe , c feruir nella,
Aiçias ao claro príncipe demanda,
Çiue com deíejc igual , e apor lhas manda,

Naíjuelle
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Naquelle trajo pobre , e penitente,

Foi vçr a náo que tinha aparelhi^da ;

.Mandouá a perceber perfeitamente

De tudo o que coai-MÍa a tal jornada, ^

Porém com noiío auiíb diiíerente

Deixou o Rey a empreza começada ,

Q\]e de Numidia o barbaro^naó veo

Qut era a cauía da armada , e do rèceo.

Continuou o Conde a eílreiteza

De fradv" humilde puro , e verdadeiro ,

^ccomodando a vida e Natureza

A' humildade , e trato do mofteiro ,

Ka oração, abilinencia , e afpereza,

So quis íer o melhor , íempre , e primeiro

Oiro annos contra íi viuendo em guerra

.Venceo a batalha vitima da terra.

Nella mais valerofo , armado , e forte
,

Com o nome de leíus , e o de Maria
,

Que aílim lhe appareceo na alegre m.orte

,

Como na humilde vida apparecia

Aos miniílros do Ceo , e eterna Corte,

Entregou aquella alma hum>iide, e pia,

E foy gozar com as venturoías almas,

Irinmfos imm.crtaes , e eternas palmas.

Ficou o corpo puro á pátria terra,

Teftimunhando a gloria da alma lanta
,

Qiie no facro lugar aonde fe encerra

Com m^ilagres eílrcnhos fe aleuanta,

Com grande deuaçao a elle fe aíferra

,

A gente a quem da cruz o imigo efpanta ,

Tendo por amia contra o mal iegura

A terra dcíla própria fepultura.

Di:ofo
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Ditofo fim de vida tam famofa

,

Principio illuílre a tam ditofo eftado ,
Religião ao ceo diara , e mimofa

,

Templo por tam bom feruo fabricado.
Cidade hoje mais rica, e poderofa

;Com o corpo que em fi tem depofitado,
Reyno ditofo infigne, illuílre, e claro

,

Que^deu da terra ao ceo varão taó raro,
O' Virgem pura , clara foberana,

De eftrellas coroada e foi veílida.
Honra de géraçaõ catiua humana

,

Vencedora da morte , e mãy da vida ,
Eftrella que alumia , e defengana
Na tormenta confufa , e mais crecida

,

Moílrai-me o porto já , e a doce praya,
Em que o meu barco humilde á terra faya«
E ao voíTo Nuno illuílre, yalerofo,

Seja vitimo louuor na minha hiíloria

,

QuQ a voíTo nome fanro , e glorioío.
Seis templos fabricou de igual memoria
Tem Lisboa famofa , o tmls famofo
Do Vencimento, aonde alcançou vittoria.
Outro Eílremòs, Souíel, Villa viçofa
Moníarás , e Saó lorge hermida honrofa.
Na pureza moílrou tal perfeição,

Qual na tenção ao Ceo tinha moílrada ,
Que depois que ouue illuílre geração ,

Naõ foi delle a mulher já mais tocada,
Taõ voíTo foy no humilde coração

,

Que até á morte feruio voíla morada

,

E as miíTas que deixou perpetuas nella ,

VoíTas mandou que foffem , ea capella.

VolT^



CantoVigecimo. 47?
VoíTa he Senhora a cafa de Bragança,

Voíla a obrigação deíla memoria ,

Vos o Mecenas fois defta lembrança,

E o defenfor das faltas defta hiíloria

,

Por vos em quem eftá noíTa elperança.

Vejamos inda os bens da eterna gloria

,

Que goza o Conde fanto, cujo exemplo

Suftenta em virtude o voíTo templo.

Catholico fenhor ,
príncipe amildo

Dos homens , da ventura , e natureza,

Do Ceo para altos bens predeftinado ,

Honra da terra , e gente Portugueza ,

Kefte aliceíTe iliuftre, e leuantado.

Fundou na terra o Ceo voíTa grandeza ,

Que por durar no mundo , e crecer tanto

Quis que o principio delia foíTe hum fanto.

Defte fois fenhor claro o defcendçnte,

A eíle feguis na vida , e no cuílume ,

Qual rayo defte foi refplandccente

,

Qiial braza viua , ardente , e de tal lume.

Tal voíTo nome ira de gente , em gente

,

Até o pôr a fama no alto cume

;

Da gloria humana , de forre que a inucja

Os olhos próprios quebre quando o veja.

O' vós iiluílres claros deícendentes,

Do fangue de hum varaó tam grande e raro.

Que aqui vides feus feitos tam prefentes ,

Quanto es liia alongando o tempo auaro

,

Naõ íó nos peitos firmes , e valentes,

Que faô da nolía fé muro , e reparo,

Mas na vida exemplar pia e conftante ,

Tende fcmprc elle efpelho por diante,
^

Vos



Jf^O o CoNDESTABnE DE PoRTVGAL.
VÓS ó religião antigua , e nobre

,

lá pollo grande Elias obíeraada,

Em que muita riqueza o ceo deícobre

,

Que a Portugal eílaua entlicfourada

A efte capitão pio, e rico pobre,

Q^íe tanto engrandeceo voíTa morada,
Suíleníai com louucres na memoria
Dos filhos que his criando para á gloria.

Vós cidade Real cuja grandeza

Todas as mais do mundo faz menores ;

Infigne em templos , armas , e riqueza
,

Em agoa , terra , e ceo , e em feus fauores

Neíla voffa admirauel fortaleza ,

Dina de inuejas tais como louuorès,

Tende por dcfenfao
,
por caua, emuro,

Deíle varaó íagrado , o corpo puro.

'l a V s d e o.
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NOTICIA
Do^ Livros antigos ^ e modernos

, q^ue teru

fato imprimir o Frofeffor Régio de Filo-

zofia Bento Jaze de Sou%a Farinha.

TEronyn^.o Cortereal , Poema , do fegun-

do Cerco de Diu. i. tom. 8. 480
Luiz Pereira. Eíegiada Poema da Jornada de

Africa. I. tom. 8. 480
Jeronyn^o de Mendonça , Hiíloria da Jor-

nada de Africa, i. tom. 8. 400
André de Rezende, Hiíloria da antiguidade

de Évora , com varias antiguidades mais
,

efcriptas por GafparEilaço , Fr. Bernar-

do de Brito , e Gafpar Severim de Fa-

ria 5 e Diogo Mendes de Vafconcellos.

I. tom. 8. 403
António PJbeiro Chiado , Colleçam de al-

gumas obras em Verío. i. Vol. 8. 60
D. António Pinheiro , Colleçam de ílias

Obras Portuguezas. 2. tom» 8. 8oo
Francifco Pvcdrigues Lobo, Poema o Coq,-

deilabre. i. tom> 8. 480
Martim Aífonfo de Miranda, Tempo de

Agora em Diálogos. 2. tom. 8. Soo
Filozofia de Príncipes, extraída das obras

de noíTcs Authores em proza,e verfo. :?.

tom. 8. 123
Sumniario da Bibliotheca Lufitana. 4,. toai.

8. 19-3
Hei-



Hcinçccu Elementa Philofophlseí Moralís.

!• tom. 8. 240
O mefmo era Portuguez. i. tom. 8. 240
Antonii G enueníis Inftitutioncs Logicae. i.

tom. 8. 24a
O mefmo e^m Portuguez com fuás notas. 300
Antonii Genuenfis Inílitutiones Metaphificas.

I. tom., 8. 240

yendem-fè na Logea da Viuva Bertrand e

filhos jujito á Igreja de NoiTa Senhora dos

Martyrtís.
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